
 
 

 
 

 
Infor förvärvar Lighthouse Systems 

 
Förvärvet kommer att stärka Infor-lösningar utformade för att hjälpa kunder 

att förbättra sin tillverkning och prestanda 
 

 

NEW YORK – 27 oktober 2021 – Infor, affärssystembranschens molnföretag, 

tillkännagav idag förvärvet av brittiska Lighthouse Systems, en ledande leverantör av 

MES-mjukvara (Manufacturing Execution System) för smart tillverkning. Företagets 

flaggskeppsprodukt, Shopfloor-Online™, hjälper tillverkningsföretag att hantera och 

förbättra tillverkningsoperationer från produktion till kvalitet, lager och underhåll. 

 

Lighthouse Systems MES-lösning, som kan integreras helt i Infor CloudSuite ERP-

system, kommer att hjälpa Infor att möta ett kritiskt krav från kunderna vad gäller 

tillverkning dygnet runt. För de tillverkande företag som funderar på att införa MES 

tillsammans med ett affärssystem, räknar Infor med att kunna erbjuda en helt integrerad 

färdigpaketerad lösning, som avsevärt kommer att förkorta införandet och bidra till värde 

för kunderna. 

 

- MES-lösningar är avgörande för tillverkande företag som vill säkerställa sin data 

insyn i realtid över all anläggningsverksamhet, säger Infors vd Kevin Samuelson. Att 

integrera dessa funktioner med våra branschspecifika affärssystem kommer att 

hjälpa oss att leverera ännu mer kraftfulla lösningar till tillverkningsorganisationer, 

när de vill digitalisera sin verksamhet och växa.  

 

Läs hela pressmeddelandet HÄR 
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Om Infor 
Infor är en ledande leverantör av sofistikerade, branschspecifika affärsprogram för molnet. Infor 
har över 67 000 kunder i fler än 175 länder och utformar programvara som levererar större värde, 
mindre risk och fler hållbara driftsfördelar. Vi ger våra 17 000 medarbetare möjlighet att utnyttja 

http://www.infor.se/
mailto:https://www.infor.com/news/infor-acquires-lighthouse-systems


sin djupa branschexpertis och använda datadrivna insikter för att skapa, förstå och snabbt 
anpassa sig för att lösa nya affärs- och branschutmaningar. Infor har åtagit sig att förse kunderna 
med moderna verktyg som kan förändra deras verksamhet och påskynda deras egen innovation. 
Mer information: www.infor.se 
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