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Maersk Drilling og IFS styrker sitt partnerskap 

Maersk Drilling er live med IFS Applications og vil fortsette utrullingen samt videreutvikle 
avansert funksjonalitet for vedlikeholdsplanlegging i samarbeid med IFS 

IFS kunngjør at Maersk Drilling har signert en avtale om utviklingen av ny funksjonalitet for 
vedlikeholdsplanlegging. Avtalen innebærer ytterligere lisenser og har en verdi på cirka 1,8 
millioner amerikanske dollar. 

I oktober 2012, kunngjorde IFS at Maersk Drilling hadde signert en avtale om å implementere IFS Applications 
som sitt ERP-system. 

Samtidig som implementeringsprosjektet nå er i utrullingsfasen har Maersk Drilling og IFS blitt enige om å 
utvide selskapenes samarbeid – både når det gjelder det eksisterende ERP-programmet og som partnere for 
utvikling av ny funksjonalitet for vedlikeholdsplanlegging. 

“Vi leter etter måter for å øke effektiviteten, bedre kvaliteten og redusere de operasjonelle kostnadene,” sier 
Maersk Drilling CIO, Jesper K. Hansen. “Og med IFS Applications er vi bestemt på å bruke ERP-systemet for å 
oppnå operasjonell perfeksjon.” 

IFS Scandinavia sin CEO, Glenn Arnesen, sier “Det er ingen tvil om at et partnerskap med Maersk Drilling har 
styrket IFS sin posisjon innen servicemarkedet for olje og gass. Vi er veldig tilfreds med å øke vårt partnerskap 
med Maersk Drilling og med å kunne hjelpe dem med sine planer fremover.” 

Løsningen Maersk Drilling kjøpte av IFS i 2012 inkluderer komponenter for finans, prosjektstyring, supply chain 
management og vedlikehold. 

For å lære mer om IFS sine løsninger for olje- og gass markedet, gå til: 
www.ifsworld.com/no/industries/oilfield-service-software/ 

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 
2700 ansatte. IFS støtter mer enn 2400 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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