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

LINKÖPING, 27 DECEMBER, 2012 

Trüb AG effektiviserar med IFS Applications 8 
IFS meddelar att Trüb AG, en ledande schweizisk leverantör av betalkortslösningar och 
identitetsdokument, har valt IFS Applications™ 8 för att ersätta äldre system och effektivisera 
affärsprocesser. Avtalet omfattar licenser och tjänster till ett värde om cirka 1,4 miljoner euro. 

Trüb AG letade efter en integrerad lösning för att ersätta och konsolidera sina äldre affärslösningar. Den nya 
lösningen ska hjälpa företaget integrera och effektivisera sina affärsprocesser och därigenom reducera 
kostnader.  

Efter en utvärdering av ett antal stora affärssystemsleverantörer valde Trüb AG IFS Applications 8. Lösningen 
inkluderar stöd för tillverkning, rapportering, planering, distribution, underhåll, projektstyrning, 
projektrapportering, beslutsstöd, ekonomi, personalhantering, tidrapportering, dokumenthantering samt 
kvalitethantering. 

– Genom att teckna avtal med Trüb AG visar vi att IFS har en attraktiv lösning för tillverkare i sektorer med höga 
krav på precision och kvalitet. Med tanke på vilka våra konkurrenter är, visar det dessutom att vår senaste 
version, IFS Applications 8, håller mycket hög kvalitet, säger Peter Höhne Vice President Sales & Marketing, IFS 
Europe Central. 

Högteknologibranschen är en av IFS fokuserade vertikala branscher. IFS erbjuder branschlösningar för företag 
som tillverkar elektronisk utrustning, elektroniska komponenter och halvledare. Lösningarna stödjer alla 
affärsprocesser från design och blandad tillverkning till eftermarknadstjänster och garantihantering. IFS kunder 
inom högteknologibranschen inkluderar NEC, Eltek, PartnerTech, Wolfson Microelectronics, Kitron, maxon 
motor, Beijer Electronics och Olympus Keymed. 

Om Trüb AG 

Trüb-koncernen är ett ledande schweiziskt företag inom tillverkning och bearbetning av säkra identitetslösningar.  
Företaget grundades 1859 och är världsledande inom identitetsdokument som ID-kort, datasidor för pass, körkort samt 
EMV-kompatibla bankkort, kundkort och passerkort. Trübs kunder inom finanssektorn inkluderar Switzwerland UBS, Comèr 
Bank, alla regionala banker i Schweiz samt fler än 40 finansinstitut i 20 länder. 

Företagets lösningar används av myndigheter i fler än 30 länder, inklusive Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, 

Kroatien, Polen, Estland, Hong Kong och Sydafrika. Trüb-koncernen består av ett antal företag i Europa. Företaget 
rapporterade en årsintäkt på mer än 100 miljoner schweiziska franc under 2011 och har 406 anställda inklusive 
327 i Schweiz. 

Mer information finns på www.trueb.ch 

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/ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 27 december 2012 kl. 08.30. 
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