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P R E S S E M E L D I N G  

ASKER,  21 .NOV EMBER 20 1 2 

Three Gorges idriftsetter IFS Applications™ 
China Yangtze Power Corporation (CYPC), som eier Three Gorges – verdens største vannkraftverk – 
har idriftssatt IFS Applications på to nye kraftverk ved Jinshafloden i Kina. 

I august 2011 tegnet CYPC avtale med IFS om implementering av IFS Applications på to nye vannkraftverk ved 
Jinshafloden. ePMS-løsningen (electric power production and management information system) er basert på IFS 
Applications og skal støtte CYPCs forretningsmål om forbedret vedlikehold, produksjon og samarbeid gjennom 
hele organisasjonen.  

CYPC har vært kunde av IFS siden 2002, da selskapet valgte IFS Applications som forretningssystem for 
vannkraftverket Three Gorges.  ePMS-systemet, som nå er idriftsatt, er basert på samme plattform som denne 
løsningen og støtter kraftverksts flerstasjonsvirksomhet med alle tilhørende styringskrav. CYPC planlegger å øke 
den nye generasjon av ePMS-system gjennom hele Three Gorges-konsernet og derigjennom effektivisere 
oppgraderingen av konsernets eksisterende kraftproduksjonssystem.  

– IFS Applications gir en intuitiv brukeropplevelse og forbedret effektivitet. Dette hjelper oss å garantere 
sikkerhet og bærekraftighet ved våre kraftverk. CYPC vil oppgradere ytterligere ePMS-system basert på IFS-
plattformen for å oppnå et enhetlig informasjonssystem for vår kraftproduksjon. Vi er overbevist om at 
systemet vil spille en viktig rolle i vårt arbeid for høyere lønnsomhet, sikkerhet og effektivitet, sier Zhang 
Cheng, President & CEO, CYPC. 

Den nyeste versjonen av IFS Applications inkluderer en rekke nye løsninger, blant annet mobil teknologi samt 
et sentralisert system for standardisert informasjon. Således støttes alle driftsprosesser for kraftproduksjon i 
linje med gjeldende rapporteringskrav.  

– Gjennom samarbeid med ledende virksomheter som CYPC fortsetter vi å levere verdenslende 
bransjeløsninger som befester vår posisjon i energibransjen globalt. CYPC er et dynamisk selskap som vi er 
stolte av å ha som kunde – og vi ser frem til å støtte deres fremtidige vekst, sier Jan Brunæs, President, IFS Asia 
Pacific. 

 
 
Om CYPC 

CYPC er Kinas største børsnoterte vannkraftkonsern. Konsernet eier og driver vannkraftverk på Yangtzenfloden, inklusive Three Gorges, 
verdens største vannkraftverk. Konsernet er basert i Bejing og ble grunnlagt i 2002. CYPC er børsnotert på Shanghai Stock Exchange. 
For mer information, se www.cypc.com.cn.  
 
Om IFS 

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert 
forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; 
vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. 
Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder. 

For mer informasjon, se www.ifsworld.com.  

Følg IFS på Twitter: @ifsworld 

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/ 
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