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

LINKÖPING, 1 MARS, 2013 

Sevan Drilling väljer IFS Applications 
IFS meddelar att norska Sevan Drilling ASA, en internationell entreprenör inom UDW-borrning 
(ultra-deepwater), har valt IFS Applications™ för Offshore Service för att effektivisera sin 
verksamhet på land och offshore. Avtalet omfattar både licenser och tjänster. 

Sevan är ett internationellt borrföretag specialiserat inom UDW-segmentet och har 450 anställda i Brasilien, 
Norge och Singapore. Efter en grundlig utvärderingsprocess valde Sevan Drilling IFS Applications för att stödja 
sin verksamhet på land och offshore.  

– Vi behövde en heltäckande affärslösning som kunde hantera utmaningarna i vår bransch. IFS presenterade en 
lösning som kunde implementeras på ett snabbt och kostnadseffektivit sätt i vår internationella organisation. Vi 
är övertygade om att IFS Applications kommer att effektivisera vår verksamhet och hjälpa oss nå våra 
affärsmål, säger Jon H. Willmann, CFO/IR, Sevan Drilling. 

– Sevan Drillings komplexa verksamhet på land och offshore kräver en gedigen branschlösning för att hantera 
och effektivisera alla affärskritiska processer. Vi har under många år fokuserat på denna bransch och vi har 
levererat IFS Applications till globala olje- och gasföretag över hela världen. Med IFS Applications för Offshore 
Service får Sevan Drilling en integrerad affärslösning som stödjer hela värdekedjan hos en 
borrningsentreprenör, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia. 

IFS-lösningen som Sevan Drilling ska implementera täcker underhåll, projekt, logistik on-/offshore, lager, inköp 
och ekonomi/bokföring, inklusive fullständigt stöd för de komplexa krav som reglerar den brasilianska 
marknaden. Lösningen innehåller även IFS Instant Replication, ett verktyg för snabb datareplikering mellan 
offshore-riggar och den landbaserade verksamheten. 

Kunden förväntas driftsätta lösningen under 2013. 

Olje- och gasindustrin är en av IFS prioriterade marknader. Baserad på en enhetlig produktlinje erbjuder IFS en 
komplett, integrerad branschlösning som hanterar projektens hela livscykel från konstruktion, projektstyrning, 
inköp, logistik och tillverkning till installation och eftermarknadsservice. I IFS Applications ingår funktionalitet 
för kontrakt- och projekthantering, riskhantering, budgetering och prognostisering, konstruktion och 
materialhantering, tillverkning, dokumenthantering samt komponenter för service och underhåll, allt integrerat 
med ekonomi och personalhantering (HR).  

Bland IFS kunder finns Maersk Drilling, PGS, Technip, Agility Group, Babcock Engineering Services, Heerema 
Fabrication Group, Seadrill, Yantai Raffles, Archer, Apply Sørco, APL, Hertel, Bergen Group Rosenberg, BWO, 
Semco Maritime, Reinertsen, STX Europe, Wellstream och Hamworthy Gas Systems. 

 

Om Sevan Drilling ASA 

Sevan Drilling ASA är en internationell borrningsentreprenör specialiserad inom UDW-segmentet (ultra-deepwater). Sevan 
Drilling ASA är noterat på Oslobörsen. 

Mer information finns på www.sevandrilling.com 

Om IFS 

IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, 
ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & 
underhåll, tillverkning, logistik och projekt.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. 
Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor. 

Mer information finns på www.IFSWORLD.com 
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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 1 mars 2013 kl. 11.30. 
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