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

IFS WORLD CONFERENCE – BOSTON, 5 MAJ, 2015 

IFS Applications 9 lanceres på IFS World 
Conference 2015 

Den nye version af IFS Applications giver en væsentlig forbedring af brugeroplevelse, 
arkitektur og funktionalitet 
IFS lancerede i dag IFS Applications™ 9, den nye hovedversion af forretningssystemet. IFS 
Applications 9 tilbyder fleksibilitet via bedre kontrol over virksomheden samt forbedrede 
muligheder for at håndtere ændringer i og drage nytte af markedsvilkårene. Løsningen giver 
forbedrede konfigureringsmuligheder og omfatter nyheder inden for brugeroplevelse, nye 
funktioner og en ny applikationsarkitektur.  

Nyheder i IFS Applications 9 omfatter:  

 IFS Lobby – et tydeligt overblik over virksomheden tilpasset til den enkelte rolle eller proces. IFS Lobby 
kan tilpasses fuldstændig og præsenterer information, der er relevant for hver enkelt bruger. Denne 
forbedring af brugergrænsefladen gør IFS Applications 9 lettere og hurtigere at bruge og mindsker 
afstanden imellem brugeren og virksomheden uanset om den anvendes på en PC, tablet eller 
smartphone.  

 IFS Streams – et varslingssystem, som holder brugeren informeret om hvad der sker i virksomheden 
ved at informere om opdateringer i processer, som er relevante for den enkelte bruger.  

 Layered application architecture – applikationen er delt op i specialiserede lag, blandt andet til 
modifikationer, hvilket effektiviserer og reducerer omkostninger relateret til modifikationer i 
applikationen. Teknikerne kan nu dedikere mere tid til at tilføre værdi til virksomheden i stedet for at 
håndtere tilpasninger.  

 Indbygget CRM – takket være fuldt integreret CRM-funktionalitet gør IFS Applications 9 
forretningsdata tilgængelige for den rette person på det rette tidspunkt, hvilket giver bedre 
beslutningsgrundlag og kundeservice.  

 Forbedret support til globale virksomheder – ny funktionalitet til koncernkonsolidering, øget støtte til 
matriceorganisationer samt et stort antal forbedringer, som hjælper globale virksomheder med at 
drage nytte af deres størrelse og rækkevidde. 

– Vi er meget stolte over at præsentere IFS Applications 9, som tilbyder nye samt eksisterende kunder et stort 
antal nye funktioner, en fantastisk brugeroplevelse samt mere end 500 nye forbedringer. 
Forretningsfleksibilitet har været ledestjernen igennem hele udviklingsfasen, og vi har investeret meget inden 
for områder som branchetilpasset funktionalitet, visualisering af information, samarbejdsværktøjer, 
brugerkonfiguration samt en ny applikationsarkitektur. I kombination med vores fleksible 
implementeringsmodeller tilbyder IFS Applications 9 unikt support til virksomheder, som vil drage nytte af 
ændringer i markedet, siger Thomas Säld, SVP, IFS Research & Development.  

IFS Applications 9 er allerede implementeret hos 5 early adopter- kunder. Disse kunder har igennem godt et år 
testet systemet og bidraget med feedback. Early adopter-kunderne, som repræsenterer et bredt udvalg af 
brancher og lande, er: Beijer Electronics, Kimal, Spang Magnetics, VBMS og Servi Group.  

Læs mere om de nye muligheder i IFS Applications 9.  
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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 2700 ansatte. IFS hjælper mere end 2400 kunder over hele verden via egne kontorer og et voksende 
partnernetværk. 
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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