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Globalt EPCI företag väljer IFS Applications 
 IFS levererar  EPCI-lösning till ytterligare ett globalt företag 

 En viktig affär inom en av IFS fokuserade branscher 

IFS meddelar att en internationell ledare inom engineering, procurement, construction and 
installation (EPCI) har valt IFS Applications™ för att förbättra effektiviteten i sina globala 
affärsprocesser. Det totala värdet av affären är drygt 2 miljoner euro. 

IFS Applications kommer att förbättra effektiviteten inom den franska koncernen vars förmåga att leverera 
innovativa lösningar till ett industrisegment som kännetecknas av komplexa produktionsprocesser har gjort 
den till en ledande leverantör av anläggningar till processindustrin. 

– IFS Applications har tagits fram för att hjälpa företag inom vissa utvalda branscher att snabbt kunna 
effektivisera affärsprocesserna samt att på ett agilt sätt kunna anpassa sig till framtida behov. Vi är glada över 
att vi har valts av ytterligare en global EPCI-koncern, som likt IFS kännetecknas av en nära relation till sina 
kunder samt ett starkt globalt och lokalt partnernätverk, säger Amor Bekrar, vd för IFS Frankrike.  

Implementeringen av IFS Applications kommer att påbörjas i September 2014 och den första fasen räknas vara 
klar i slutet av 2015. Hela lösningen beräknas vara implementerat vid slutet av 2017.  

 

Om IFS 

IFS™ är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, 
ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & 
underhåll, tillverkning, logistik och projekt.  IFS har över 2100 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. 
Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor. 

Mer information finns på www.IFSWORLD.com 

Följ IFS på Twitter: @ifsworld 

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 1 augusti 2014 kl. 13.00. 
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