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

LINKÖPING, 16 NOVEMBER, 2015 

Tyska säkerhetsspecialisten Telenot väljer 
IFS Applications 9 för att konsolidera verksamheten 
Ledande tillverkare av säkerhetsteknologi kommer att implementera heltäckande IFS-
lösning för att ersätta sina förlegade affärssystem 

IFS meddelar att Telenot, en ledande tillverkare av säkerhetsutrustning och larmsystem, har valt 
att implementera IFS Applications™ 9 för att effektivisera affärskritiska processer och ersätta ett 
antal föråldrade system. Avtalet avser licenser och tjänster till ett värde överstigande en miljon 
euro. 

Telenot letade efter ett heltäckande affärssystem som kunde konsolidera och ersätta företagets många olika 
fristående lösningar.  

Efter en omfattande utvärderingsprocess som involverade flera välkända affärssystemsföretag valde Telenot 
IFS Applications 9. Det var främst systemets omfattande funktionalitet samt IFS branschexpertis och gedigna 
erfarenhet av att leverera snabba och framgångsrika implementeringsprojekt som ledde till detta val. 

Med IFS Applications 9 kommer Telenot att dra nytta av ett modernt och integrerat system som erbjuder 
användare ett intuitivt gränssnitt. Tack vare systemets unika arkitektur kommer Telenot att på ett snabbt och 
enkelt sätt kunna implementera uppdateringar. 

IFS-lösningen kommer att användas av cirka 320 Telenotanställda för att stödja affärskritiska processer som 
ekonomistyrning, personalhantering, beslutsstöd, dokumenthantering, logistik, produktutveckling, tillverkning, 
kvalitetssäkring, service och försäljning, CRM samt underhåll. 

– Utöver ett stort antal kundreferenser i vår bransch presenterade IFS ett heltäckande affärssystem som kunde 
stödja våra nuvarande och framtida behov. Vi är övertygade om att vi har gjort rätt val och att vi med IFS 
Applications får ett framtidssäkrat system som är enkelt och kostnadseffektivt att anpassa och uppdatera, 
säger Reiner Benesch, Telenot. 

– Vi är mycket glada över detta strategiskt viktiga kundavtal. Telenot är ett respekterat varumärke och en 
ledande aktör i sin bransch. Avtalet är ytterligare bevis på hur innovativa och flexibla företag förlitar sig på oss 
och våra affärslösningar, säger Peter Höhne, Vice President, Sales & Marketing, IFS Europe Central. 

Om Telenot 

I över 40 år har Telenot varit en av Tysklands ledande tillverkare av säkerhetsutrustning och larmsystem. Det privatägda 
företaget tillverkar produkter nästan uteslutande i Tyskland. Telenot har fler än 400 anställda som framställer säkerhets- 
och larmprodukter vid huvudkontoret i Aalen, Tyskland. Mer information finns på www.telenot.com. 

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 16 november 2015 kl. 13.00. 
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