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

LINKÖPING, 20 NOVEMBER, 2012 

85 % av tillverkare behöver projektstöd men få 
har det, enligt IFS-studie 
Traditionella affärssystem stödjer inte projektdrivna verksamheters behov. Detta visar en färsk 
studie av IFS. Studien grundar sig på en undersökning av över 200 beslutsfattare inom industri- och 
produktionsbolag i Nordamerika. Resultaten har analyserats och tolkats av Cindy Jutras, 
chefsanalytiker vid Mint Jutras i Boston. 

Enligt studien är behovet av projektstöd i affärssystemet mest påtagligt bland följande sorters företag: 

 EPC-entreprenörer (engineering, procurement, construction) 

 Kundorderstyrd produktion (engineer-to-order) 

 Processindustri  

Studiens viktigaste fynd: 

 Trots att projekt är en nödvändighet för 85 procent av respondenterna har 39 procent ingen 
integration mellan projektstyrningslösningen och affärssystemet. 

 Förmågan att kontrollera processer i realtid står i direkt förhållande till bättre integration mellan 
projektfunktionalitet och affärssystemet. De bästa resultaten kommer från att använda ett 
affärssystem med integrerat stöd för projektstyrning.  

 Riskhantering är en av de största bristerna i de befintliga affärssystem som används av 
projektorienterade företag. 

– Det är uppenbart att företag med kundorderstyrd produktion och EPC-entreprenörer har ett stort behov av 
projektstöd. Många beslutsfattare inom dessa branscher tror att traditionella affärssystem är tillräckliga. Men 
traditionella affärssystem fokuserar bara på produkter, inte på projekt som vanligtvis förknippas med dessa 
branscher. Dessa företag förlitar sig på komplexa projekt för att skapa affärsvärde och behöver därför mjukvara 
som är anpassad till deras verksamhet. IFS Applications är ett av de få affärssystem med heltäckande och 
integrerad projektstyrning och därför ett mycket bra alternativ för verksamheter av denna typ, säger Glenn 
Arnesen, VD, IFS Scandinavia. 

Studien finns tillgänglig (på engelska) för gratis nedladdning här: http://download.ifsworld.com/studies. 

 
 

Om IFS 

IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: 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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