Anne Vandbakk
Vice President
Corporate Communications

Glenn Arnesen
CEO IFS Scandinavia

KONTAKTINFORMATION
Telefon: +46 8 587 845 00
anne.vandbakk@ifsworld.com
Telefon: +47 66907300
glenn.arnesen@ifsworld.com

P R E S S E MEDDELELSE
KØBENHAVN, DEN 20. NOVEMBER 2012

85 % af produktionsvirksomheder har behov for
projektløsninger, men få har det, viser IFSundersøgelse
Traditionelle forretningssystemer understøtter ikke projektorienterede virksomheders behov.
Dette viser en ny undersøgelse fra IFS. Undersøgelsen er baseret på svar fra mere end 200
beslutningstagere i produktionsvirksomheder i Nordamerika. Resultaterne er analyseret og tolket
af Cindy Jutras, chefanalytiker ved Mint Jutras i Boston.
Ifølge undersøgelsen er behovet for projektsupport i forretningssystemet mest udtalt i følgende brancher:




EPC Contractors (engineering, procurement, construction)
Ordrestyret produktion
Procesindustri

Undersøgelsens vigtigste fund:





Til trods for at projektsupport er en nødvendighed for mere end 85 procent af respondenterne, har
hele 39 procent ingen integration imellem projekthåndteringsløsningen og forretningssystemet.
Evnen til at kontrollere processer i realtid er direkte relateret til bedre integration imellem
projektfunktionalitet og forretningssystemet. De bedste resultater får man, hvis forretningssystemet
har integreret projekthåndteringsfunktionalitet.
Risikohåndtering er en af de største mangler i de eksisterende forretningssystemer, som anvendes af
projektorienterede virksomheder.

– Det er tydeligt, at virksomheder med ordrestyret produktion og EPC Contractors har et stort behov for
projektsupport. Mange beslutningstagere i disse brancher tror, at traditionelle forretningssystemer er
tilstrækkelige. Men traditionelle forretningssystemer fokuserer kun på produkter, ikke på projekter, Disse
projektorienterede virksomheder håndterer komplekse projekter og har derfor behov for software, som er
tilpasset til deres type virksomhed. IFS Applications er et af de få forretningssystemer, der har komplet og
integreret projekthåndteringsfunktionalitet, siger Glenn Arnesen, CEO i IFS Scandinavia.
Undersøgelsen kan gratis downloades her: http://download.ifsworld.com/studies.
Om IFS
IFS er en børsnoteret virksomhed grundlagt i 1983, som udvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et
komponentbaseret forretningssystem baseret på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheder for hvem en eller flere af
følgende kerneprocesser er strategiske; vedligehold & service, produktion, logistik og projekt. IFS har mere end 2000
kunder, er repræsenteret i mere end 50 lande og har ca. 2.800 ansatte. I 2011 havde IFS en nettoomsætning på SEK 2,6
milliarder.
For mere information se www.IFSWORLD.com.
Følg IFS på Twitter: @ifsworld
Læs mere om teknologi, innovation og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/
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