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P R E S S E M E D D E L E L S E  

KØBENHAVN, DEN 18. DECEMBER 2014 

Loomis vælger IFS Applications til at understøtte 
vækst 

IFS’ brancheløsning til serviceleverandører vil effektivisere de forretningskritiske processer 
som bl.a. salg og kontrakthåndtering 

Loomis Sverige AB som er specialist i kontanthåndtering, har valgt at implementere IFS 
Applications™ til service og installation for at understøtte virksomhedens fremtidige vækst. 

IFS blev valgt efter en evalueringsproces, som omfattede et antal konkurrenter. Løsningen fra IFS er fokuseret 
på service- og installationsbranchen, og vil hjælpe Loomis Sverige AB med at konsolidere de forretningskritiske 
processer i ét system. 

Løsningen omfatter funktionalitet til salg og service samt serviceaftaler. Løsningen vil understøtte 
dokumenthåndtering, produkthåndtering, CRM og økonomi. IFS Applications skal integreres med en række 
eksisterende forretningssystemer i Loomis Sverige AB og forventes at være færdigimplementeret i løbet af 
efteråret 2015. 

– Vi ledte efter et fleksibelt og skalerbart forretningssystem, som kunne understøtte vores nuværende og 
fremtidige behov. Ved at lytte til os og virkelig forstå vores krav kunne teamet fra IFS præsentere en robust 
løsning, som dækkede vores behov, siger Mats Andersson, it-chef i Loomis Sverige. 

– Vi er meget glade for denne strategisk vigtige aftale – Loomis er en respekteret og innovativ virksomhed, hvis 
forretningsprocesser kræver et stærkt system til at øge virksomhedens effektivitet. Vi er overbeviste om at 
vores førende brancheløsning kommer til at hjælpe Loomis i deres vigtige arbejde med at sikre effektivt cash 
flow, siger Glenn Arnesen, CEO i IFS Scandinavia. 
 

Om Loomis Sverige 

Loomis tilbyder omfattende løsninger til værdihåndtering til primært banker og detailhandlen. Som specialist inden for 
effektivisering af cash flow ved Loomis bedre end nogen anden hvor mange kontanter, samt hvor og hvornår, der er behov 
for i samfundet. www.loomis.se 

 

Om IFS 

IFS™ er en førende, global forretningssystemleverandør, som hjælper virksomheder med at blive mere fleksible. Med 
omfattende kompetence inden for udvalgte brancher tilbyder IFS et fleksibelt og fuldt integreret forretningssystem (ERP), 
som omfatter løsninger til vedligehold (EAM) og service. IFS blev grundlagt i 1983 og er en børsnoteret virksomhed (XSTO: 
IFS) med cirka 2600 ansatte. IFS har mere end 2200 kunder og opererer i over 60 lande via egne kontorer og partnere. 
For mere information se www.ifsworld.com. 

Følg IFS på Twitter: @ifsworld 

Læs mere om teknologi, innovation og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/ 
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