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P R E S S MEDDELANDE
LINKÖPING, 26 AUGUSTI, 2015

Ledande amerikansk försvarsentreprenör utökar
affärsrelationen med IFS
IFS Applications 9 kommer att implementeras som del av ett avtal värt 30 miljoner dollar
IFS meddelar att en ledande entreprenör som utför uppdrag åt USA:s försvarsdepartement har valt
att implementera IFS Applications inom ytterligare en av företagets enheter. Avtalets totalvärde
uppskattas till 30 miljoner dollar över de kommande tio åren. Detta omfattar totalt 5 miljoner
dollar i licensintäkter, som kommer att bokföras över de kommande 2 åren.
– Försvarsentreprenörer behöver lösningar som är tillräckligt flexibla för att snabbt anpassa sig efter sektorns
skiftande behov. Vi är glada över denna utökning av vår befintliga och framgångsrika affärsrelation och ser fram
emot att även fortsättningsvis stödja det viktiga arbete vår kund gör för den amerikanska
försvarsverksamheten, säger Cindy Jaudon, VD, IFS Americas.
IFS är en ledande leverantör av mjukvara till den globala flyg- och försvarsbranschen. IFS Applications erbjuder
heltäckande stöd för projekt- och programinriktade tillverkare och andra aktörer inom flyg och försvar. IFS
Applications stödjer också tung, komplex och komponentbaserad underhåll, reparation och översyn (MRO) för
civil luftfart, militära och industriella serviceföretag samt för lätt, dagligt underhåll. IFS stödjer också PBL
(performance-based logistics) för allt ifrån traditionella tillgänglighetskontrakt (CFA) till helhetsåtaganden
(CFC).
Mer information om hur IFS stödjer kunder inom flyg- och försvarsindustrin finns här:
www.ifsworld.com/se/branscher/flyg-och-forsvarsindustrin/.
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 Blog: http://blog.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 den 26 augusti 2015 kl. 14.00.
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