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TOMRA Sorting konsoliderer med IFS Applications 8
TOMRA Sorting, som er en førende leverandør af sensorbaserede retursystemer og en del af
TOMRA Systems ASA, har valgt at implementere IFS Applications 8™ som deres centrale
forretningssystem. Aftalen omfatter licenser til en værdi af 1,2 millioner Euro samt
konsulentydelser.
TOMRA Sorting Solutions har hovedkontor i Norge og producerer sensorbaserede løsninger til sortering og
procesanalyse inden for genvinding, minedrift og fødevareindustrien.
Virksomheden valgte IFS Applications 8 for at konsolidere deres forretningssystemer og sikre fuld
understøttelse af produkternes livscyklus. Løsningen fra IFS vil effektivisere de forretningskritiske processer
såsom økonomi, logistik, service, projekt samt CRM. Løsningen erstatter et antal tilpassede og specialiserede
systemer som bl.a. Microsoft Dynamics NAV.
IFS Applications skal hjælpe Tomra Sorting med at optimere den stærke internationale vækst og skal anvendes
af 500 brugere på 10 sites i 10 Europæiske lande. Aftalen indebærer desuden en betragtelig øgning af TOMRAkoncernens anvendelse af IFS. Virksomheden valgte i 2007 IFS Applications til forretningsområdet Collection, til
Tomra Manufacturing i 2010 samt til den nordamerikanske organisation i 2012.
– Vi ville have et komplet forretningssystem, som kunne standardisere vores multinationale
forretningsprocesser, understøtte vores vækst samt optimere vores produkters livscyklus. Vi valgte IFS
Applications 8, da løsningen bedst levede op til vores krav. Ved at konsolidere vores virksomhed på IFSplatformen kan vi desuden drage nytte af et forbedret overblik over vores forskellige forretningsområder, siger
Espen Gundersen, CFO i Tomra Systems ASA.
– Vi er glade for at kunne byde TOMRA Sorting velkommen som IFS-kunde og samtidig styrke vores bånd til
TOMRA-koncernen. Som en virksomhed, der dækker hele produktlivscyklussen – fra design og produktion til
distribution og service – er vi overbeviste om, at TOMRA Sorting vil drage stor fordel af den brede funktionalitet
i IFS Applications 8, siger Glenn Arnesen, administrerende direktør i IFS Scandinavia.
Implementeringen starter med det samme.
Om Tomra Sorting
TOMRA (www.tomra.com) blev grundlagt i 1972 på en nyskabelse, som baserede sig på design, produktion og salg af
pantautomater til automatiseret indsamling af brugte flasker og dåser. I dag har selskabet aktiviteter på mere end 80
markeder verden over og en samlet indtægt på NOK 4,1 milliarder i 2012. TOMRA har cirka 2200 ansatte og er noteret på
børsen i Oslo. TOMRA Group levererer innovative løsninger inden for to forretningsområder: Collection Solutions
(pantautomater, materialegenvinding og komprimering) samt Sorting Solutions (genvinding, minedrift og sortering i
fødevareindustrien).
Om IFS
IFS er en børsnoteret virksomhed (XSTO: IFS) grundlagt i 1983. Virksomheden udvikler, levererer og implementerer IFS
Applications™, et komponentbaseret forretningssystem. IFS fokuserer på brancher hvor en eller flere af følgende
kerneprocesser er strategiske: service & vedligehold, produktion, logistik og projekt. IFS har mere end 2100 kunder, er
aktive i cirka 60 lande og har 2800 ansatte. I 2012 gik nettoomsætningen op til SEK 2,7 milliarder.
For mere information se www.IFSWORLD.com.
Følg IFS på Twitter: @ifsworld
Læs mere om teknologi, innovation og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/
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