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

ASKER, 5. DESEMBER 2014 

IFS utnevnt som Leader i Gartner sin Magic 
Quadrant for Single-Instance ERP for Product-
Centric Midmarket Companies 

Gartner utnevner IFS som leder andre året på rad 

IFS, med forretningssystemet IFS Applications™ 8, er nok en gang utnevnt som leder i Gartner sin 
Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies. Dette er andre 
året på rad som IFS har blitt tildelt denne utmerkelsen og selskapet har forbedret sin posisjon 
innen både ‘completeness of vision’ og ‘ability to execute’. 

”Vi er veldig stolte over at vi blir ansett som en leder i bransjen andre året på rad,” sier Alastair Sorbie, CEO i 
IFS. ”Et stort antall av våre kunder har oppgradert til IFS Applications 8™ siden lanseringen i 2012 og vi føler at 
Gartner, med sin Magic Quadrant, anerkjenner både bredden og skalerbarheten i IFS sin løsning. Vi har hatt et 
veldig suksessrikt år, med tosifret vekst, noe som er blant de største i vår bransje. Vi tror at dette er på grunn 
av at vi investerer tungt i produktet vårt og at vi er tro mot vårt bransjefokus. Vi føler at anerkjennelsen vi får 
fra Gartner sin Magic Quadrant skyldes et kontinuerlig fokus på kvalitet samt å levere programvare som er 
enkel å implementere og ta i bruk. Vår solide kundebase er et vitnesbyrd på dette og det samme gjelder det 
siste kvartalets publiserte finansielle resultater.” 

Gartner identifiserer selskaper som ledere basert på følgende kriterier: ”ledende leverandører av 
forretningssystemer til mellomstore virksomheter har produkter med dybde og robust funksjonalitet som 
støtter opp under en rekke av kjerneprosessene til brukerne. Disse leverandørene er ikke nødvendigvis de med 
størst omsetning, men de tilbyr anerkjente produkter, har en suksessrik kundehistorikk og en voksende 
markedsandel. Dessuten har de en tydelig strategi for hvordan deres eksisterende produkter skal utvikles mot 
den neste generasjonen av applikasjoner, uten å forårsake for store endringer hos sine kunder. ”     

En kopi av Gartner sin Magic Quadrant rapport finner du på IFS sine hjemmesider.  

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not 
advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner 
research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as 
statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, 
including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 

 

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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