
   KONTAKTINFORMATION 

 Anne Vandbakk  Telefon: +46 8 587 845 00 

 Corporate Communications Director anne.vandbakk@ifsworld.com 

 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.  
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IFS tecknar partneravtal med Syncron 
IFS ingår partnerskap med Syncron, en ledande leverantör av lösningar för optimering av globala 
logistikprocesser (Supply Chain Management). Genom att kombinera Syncrons globala lösningar 
för logistikoptimering med affärssystemet IFS Applications kan kunder uppnå stora synergieffekter 
inom eftermarknadservice och logistik. 

Syncron grundades 1990 och är en tongivande aktör med mångårig erfarenhet av att utveckla och 
implementera konfigurerabara applikationer specialiserade på hantering av försörjningskedjor, prishantering 
och lageroptimering. Bland Syncrons kunder finns globala storföretag som Volvo CE, Mazda, Renault Trucks, 
Atlas Copco och Alfa Laval. 

Tillsammans kommer IFS och Syncron att kunna erbjuda en unik lösning för både resurs- och 
materialoptimering. Som ett komplement till IFS affärslösningar – i synnerhet IFS 360 Scheduling, en 
planerings- och optimeringslösning av fältserviceresurser – kommer Syncrons flexibla produkter att stärka IFS 
position inom eftermarknad och service.  

– För resursoptimering har IFS redan en unik lösning i IFS 360 Scheduling. Vi ser nu stora möjligheter att 
tillsammans med Syncron kunna erbjuda våra kunder funktionalitet för lager- och reservdelsoptimering. 
Logistik är ett av IFS viktigaste fokusområden och vi arbetar kontinuerligt för att hitta nya lösningar som kan 
säkra bättre kontroll, effektivitet och marginaler för våra kunder. Genom att samarbeta med Syncron kan vi 
befästa vår ledande position på marknaden, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia. 

– Vi strävar efter att göra enkla lösningar för komplexa försörjningskedjor. Viljan att göra arbetsprocesser 
enklare för våra kunder är Syncrons och IFS gemensamma nämnare. Vi är övertygade om att våra lösningar 
kommer att bli perfekta komplement till IFS Applications och tilltala företag som vill optimera sin logistik, 
lagerhantering, prissättning och eftermarknadsverksamhet, säger Anders Grudén, VD, Syncron.  

 
 

Om Syncron 

Syncron är ett globalt mjukvarubolag som utvecklar ledande lösningar för företag inom tillverknings- och 
distributionsbranschen. Syncrons lösningar stödjer global lager- och orderhantering,  prishantering samt datahantering, 
oberoende av affärssystem, och kan implementeras snabbare och till lägre kostnad än andra lösningar. Företagets kunder 
är ledande aktörer inom flyg och försvar, fordonsindustrin, konsument- och industriella produkter, industriell utrustning 
samt gruv- och anläggningsmaskiner. Syncron är verksamt över hela världen. 

Mer information finns på www.syncron.com 

 

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 

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