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 P R E S S M E D D E L A N D E  

LINKÖPING, 2 APRIL, 2015 

SII väljer IFS för att optimera projekthanteringen 
i sin internationella verksamhet 
IFS Applications ska driftsättas för 4 430 användare i 14 länder inklusive Frankrike, 
Rumänien, Spanien och Tyskland 
IFS meddelar att SII Group, en internationell leverantör av IT-system och konsulttjänster, har valt 
att implementera IFS Applications™ för att effektivisera projekthantering och affärskritiska 
processer som kvalitetshantering och exportkontroll.  

Parisbaserade SII är en etablerad teknologipartner som levererar lösningar till många välkända företag. För att 
stödja sin internationella expansion och framtida tillväxt var företaget i behov av att ersätta sitt föråldrade 
affärssystem med en standardlösning som kunde erbjuda flexibilitet och skalbarhet.  

Efter att ha utvärderat ett flertal leverantörer som SAP, Microsoft AX och Unit 4 valde SII IFS Applications för 
dess heltäckande funktionalitet och projektstöd. 

Lösningen omfattar stöd för projekthantering, kvalitetshantering inklusive revisionshantering samt 
exportkontroll för närmare samarbete med kunder i strikt reglerade branscher som flyg och försvar. 
IFS Applications kommer att tas i bruk av 430 användare och ytterligare 4 000 SII-anställda kommer att använda 
systemet för projekt- och tidsrapportering. 

– Vi valde IFS Applications eftersom det erbjöd bäst stöd för våra komplexa projekt som ofta sträcker sig över 
flera anläggningar och länder. Vi är verksamma i en dynamisk marknad och är övertygade om att IFS kommer 
att erbjuda flexibelt stöd i takt med vår verksamhets utveckling både in- och utrikes, säger Eric Matteucci, VD, 
SII Group. 

– Vår projektlösning har utvecklats för att hantera hela livscykeln av komplexa projekt i några av världens mest 
krävande branscher. Detta gör den mycket väl lämpad för en organisation som SII, vars verksamhet omfattar 
många anläggningar i många länder. Vi är mycket stolta över avtalet med SII, som är ett välrespekterat 
varumärke i Frankrikes IT-bransch och vi ser fram emot ett långt och ömsesidigt givande samarbete, säger 
Amor Bekrar, VD, IFS France. 

Implementeringsprojektet förväntas vara slutfört under andra kvartalet, 2016.  

 

Om SII 

SII leverarar IT-lösningar till många stora företag. Företagets anställda är ingenjörsexperter och tillämpar kvalitativa 
metoder för att genomföra projekt inom: 

• Teknologikonsultering (IT, elektronik och telekom) som står för 54 % av verksamheten 
• Systemintegration (IT-teknologi och nätverk) som står för 46 % 

SII är strukturerat på ett sätt som garanterar den närvaro och flexibilitet som lokal service kräver, med nio regionala kontor i 
Frankrike och fjorton i andra länder. Alla kontor har tillgång till koncernens totala resurser och kan leverera effektiva 
tjänster till företag med internationella verksamheter. Koncernens intäkter under räkenskapsåret 2013-2014 (som 
avslutades 31 mars, 2014) var 294,2 miljoner euro, vilket innebär en tillväxt på 3,3 procent. SII har under många år 
expanderat sin lönsamma verksamhet och tillväxtsökningen är mycket högre än andra företag i sektorn.  
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Om IFS 

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper 
inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) 
och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 
kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. 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 2 april 2015 kl. 16.45. 
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