
   K O N T A K T I N F O R M A S J O N  

 Tom Smith  Telefon: +47 404 85 956 

Marketing Director  tom.smith@ifsworld.com   

  
 

 
  

 

 

  

 

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01  

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden.  

Corporate identity number: 556122-0996  

P R E S S E M E L D I N G  

A S K E R,  N O V E M BE R 2 5 ,  2 0 1 4  

IFS Applications 9 lanseres under IFS World 
Conference 2015 

IFS World Conference avholdes 5-7 mai 2015 i Boston, USA. 

IFS kunngjør at deres nyeste programvare, IFS Applications™ 9, vil bli presentert som en del av 
programmet til IFS World Conference 2015. Begivenheten finner sted i Boston, Massachusetts, den 
5. til 7. mai 2015. Konferansedeltagere vil bli de første til å lære om egenskapene og 
funksjonaliteten til IFS Applications™ 9. 

Klikk her for å bli en del av begivenheten. 

IFS Applications™ 9 bygger videre på grunnmuren som har gjort IFS til en anerkjent leder i ERP-bransjen*. Den 
kommende versjonen vil kunne tilby nye og eksisterende kunder markante forbedringer både når det gjelder 
fleksibilitet og brukervennlighet. Versjonen inneholder robuste løsninger skreddersydd for IFS sine kunder i 
våre fokuserte bransjer. 

Som en følge av IFS sin forpliktelse til å levere kvalitetsprodukter, blir IFS Applications™ 9 grundig testet både 
internt og eksternt. Gjennom sitt Early Adopter Program samarbeider IFS med flere globale selskaper som 
operer i blant annet USA, Skandinavia og resten av Europa. Disse selskapene representer blant annet bransjer 
som service og installasjon, produksjon og olje og gass. Erfaringer fra disse selskapenes deltagelse som Early 
Adopters og inntrykk av IFS Applications™ 9 vil bli presentert som en del av IFS World Conference i mai 2015. 

”Vi er meget spent på avdukingen av de nye mulighetene til IFS Applications i mai neste år,” sier Thomas Säld, 
IFS Senior Vice President for R&D. “Ved og tett følge utviklingen i våre bransjer, samt lytte til den 
tilbakemeldingen vi har fått fra kundene våre, vil vi kunne presentere en versjon som setter en ny standard når 
det kommer til fleksibilitet og brukervennlighet. Vi har med IFS Applications™ 9 gjort noen strategiske 
investeringer for å videreutvikle og forbedre brukeropplevelsen, slik at vi kan tilføre mer verdi til våre kunder. ” 

IFS World Conference 2015 byr på tre dager med key note presentasjoner, parallelle foredrag, verdensledende 
teknologi, kursing, nettverksmuligheter samt underholdning. Alt med fokus på fleksibilitet og evne til å 
håndtere endringer som vil bistå kunder med effektivisere sine prosesser og omgjøre endring til et 
konkurransefortrinn. 

 

*IFS ble utnevnt som “Leader in the Gartner Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket 
Companies” av Gartner i 2013 

 

Om IFS 

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med 
omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert 
løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS er en børsnotert virksomhet (XSTO: IFS) grunnlagt i 1983 og har i dag over 
2600 ansatte. IFS støtter mer enn 2200 kunder over hele verden fra lokale kontorer og gjennom partnere i mer enn 60 land. 

For mer informasjon se: www.ifsworld.com 

Følg IFS på Twitter: @ifsworld 

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/ 
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