
   KONTAKTINFORMATION 

 Anne Vandbakk  Telefon: +46 8 587 845 00 

Vice President anne.vandbakk@ifsworld.com 
Corporate Communications  

 Frédéric Guigues Telefon: +46 8 587 845 00 

 Investor Relations  frederic.guigues@ifsworld.com  
 

 

  

 

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01  

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.  

Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.  

 

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

LINKÖPING, 15 OKTOBER, 2012 

IFS™ lanserar IFS Touch Apps Partner Program 
IFS presenterar i dag IFS Touch Apps Partner Program vid IFS World Conference i Göteborg. Genom 
partnerprogrammet kommer IFS att leverera nya och spännande smartphone-appar till sina 
kunder. Fem partnerföretag – NEC, Addovation, TimeZynk, Cedar Bay och Cooper Software – har 
redan anslutit sig till programmet, som officiellt lanseras den 15 november 2012. 

Apparna som utvecklas i partnerprogrammet kommer att ha samma molnbaserade infrastruktur som IFS egna 
Touch Apps. Rent praktiskt innebär detta att kunder som redan använder IFS Touch Apps inte behöver teckna 
nya avtal eller utföra ytterligare installationer eller konfigurationer för att använda partnerutvecklade appar.  

– Vi är glada över att presentera IFS Touch Apps Partner Program. IFS vill inte bara låta sina kunder nå sina 
mobila medarbetare via e-post och sms; vi vill även göra det möjligt för medarbetarna att agera där och då – på 
sina enheter ute i fältet. Det var därför vi började utveckla IFS Touch Apps. IFS är emellertid inte det enda 
företaget med innovativa idéer, vilket är huvudanledningen till att vi lanserar partnerprogrammet. Genom 
programmet kan våra kunder utan någon extrainsats dra nytta av våra partners innovationer, säger Dan 
Matthews, teknikchef på IFS. 

Tokyo-baserade NEC Corporation, en av världens största leverantörer av IT-tjänster, har valt att gå med i 
partnerprogrammet. NEC kommer att utveckla lösningar fokuserade på sin stora kundbas. 

– Vi är glada över att vara del av IFS Touch Apps Partner Program. Programmet ligger helt i linje med vår 
mobilitetsstrategi. Vi har haft ett långt och givande samarbete med IFS inom många olika områden och vi ser 
detta partnerprogram som ett naturligt steg i vår utveckling av nästa generation av mobila affärslösningar, 
säger Fumiyasu Hirano, Vice President och General Manager, NEC. 

Norska Addovation har också anslutit sig till partnerprogrammet. Företaget har redan påbörjat utveckling av 
deras första app som är inspirerad av tjänster som Dropbox och Microsoft SkyDrive. Appen gör det möjligt för 
användaren att få tillgång till och dela dokument lagrade i IFS Dokumenthantering via hans eller hennes 
smartphone. 

– Vi ser IFS Touch Apps Partner Program som en spännande möjlighet att öka vår synlighet på den 
internationella marknaden. Vi har många års erfarenhet av IFS Applications och vi tror att vår app är ett logiskt 
steg för IFS-kunder som vill maximera effektiviteten hos sina mobila medarbetare, säger Per Inge Sævareid, VD, 
Addovation. 

TimeZynk, en svensk leverantör av lösningar för personalplanering, tidshantering och sociala nätverk, har också 
tecknat partneravtal. TimeZynk utvecklar en unik applikation för effektiva och användarvänliga arbetsflöden.  

– Som ett relativt ungt företag innebär partnerskap med en global aktör som IFS en ökad närvaro på 
marknaden. Genom att utveckla appar som utnyttjar funktionaliteten i IFS Applications ser vi en stor 
marknadspotential för våra lösningar. IFS har många intressanta kunder över hela världen och vi ser fram emot 
att leverera vår intelligenta mobilitetslösning till dem, säger Ulf Jönsson, VD, TimeZynk. 

Cedar Bay, en brittisk specialist på datainsamlingslösningar, har också valt att delta i partnerprogrammet. Cedar 
Bay utvecklar en app för lager- och kvalitetssäkringsprocesser som är anpassad för mobilt arbete. 

– Cedar Bay är verksamt i Storbritannien, Frankrike, Spanien och Amerika. Vi kan erbjuda förstklassig 
funktionalitet som vi tror kan vara av intresse för IFS-kunder över hela världen. IFS Touch Apps-ramverket ger 
kunder tillgång till vår kärnfunktionalitet via en enkel implementeringsmodell. Detta ger dem en snabb insikt i 
hur våra lösningar kan hjälpa dem effektivisera sina verksamheter, säger Roger Teagle, VD, Cedar Bay. 

http://www.ifsworld.com/sv-se/news/2012/2012-04-24-ifs-touch-apps/
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Cooper Software, en IFS-specialiserad systemintegratör med kontor i Storbritannien, Sverige och Frankrike, har 
också gått med i partnerprogrammet. Cooper Software utvecklar en innovativ app som automatiserar leverans 
av kund- och leverantörrapporter via e-post, fax och EDI. 

– Vi ser det nya partnerprogrammet och den bakomliggande molnplattformen som både ett teknologiskt 
framsteg och en spännande affärsmodell. Vi ser fram emot att integrera detta i vår produktportfölj så att vi kan 
leverera ännu mer affärsvärde till våra kunder, säger Frank Cooper, VD, Cooper Software. 

Observera: IFS World Conference, som går av stapeln denna vecka i Göteborg, besöks av cirka 1000 kunder, partner, 
journalister och analytiker. Mer information finns på www.ifsworld.com/woco2012. 

 

Om NEC Corporation 

NEC Corporation är ledande inom IT-integration och nätverksteknologi för företag och människor över hela världen. Genom 
att kombinera produkter och lösningar som utnyttjar företagets erfarenhet och globala resurser, erbjuder NEC avancerad 
teknologi för att stödja sina kunders komplexa krav. NEC strävar efter att med sin 100-åriga erfarenhet erbjuda teknologiska 
innovationer som kan underlätta för människor, företag och samhället i stort. För mer information, besök 
http://www.nec.com.  

NEC är ett registrerat varumärke tillhörande NEC Corporation. Alla rättigheter reserverade. Andra produkter eller tjänster 
som nämns här är registrerade av respektive ägare. ©2012 NEC Corporation.  

Om Addovation 

Addovation grundades 2008 i Drammen, Norge. Företaget specialiserar sig på tjänster och produkter som ger användare av 
IFS Applications ökad effektivetet och enklare användning. Addovation utnyttjar sin långa erfarenhet av att utveckla 
innovativa add-on-produkter till IFS Applications. Företaget erbjuder även specialiserade konsulttjänster inom olika 
områden. 

Mer information finns på www.addovation.com 

Om TimeZynk 

Malmö-baserade TimeZynk utvecklar mobila applikationer för effektiv tidsrapportering, planering och kommunikation. 
TimeZynks unika applikationer kan användas på alla operativsystem. 

Mer information finns på www.timezynk.com 

Om Cedar Bay 

Cedar Bay har implementerat lösningar för datainsamling under många decennier. Företaget har implementerat ADC-
lösningar (Automated Data Collection) hos namnkunniga företag över hela världen. Företaget erbjuder även integration 
med världens främsta affärssystem. 

Mer information finns på www.cedar-bay.com 

Om Cooper Software 

Cooper Software är en systemintegratör med expertis inom integration, anpassning och utökning av IFS Applications. 
Företaget grundades 2005 och är i dag den största oberoende leverantören av tekniska tjänster för IFS Applications i 
Europa. Cooper Softwares lösningar används av ledande organisationer som Bristow Helicopters, Babcock International 
Group and BSkyB. 

Mer information finns på www.coopersoftware.co.uk 

Om IFS 

IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS 
Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera 
kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är 
verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor. 

Mer information finns på www.IFSWORLD.com 

Följ IFS på Twitter: @ifsworld 
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Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/ 

http://blogs.ifsworld.com/

