
   KONTAKTINFORMATION 
 Mark Boulton  Telefon: +44 1494 428900 

Chief Marketing Officer press@ifsworld.com 
 Frédéric Guigues Telefon: +46 8 587 845 00 
 Investor Relations  frederic.guigues@ifsworld.com  

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

LINKÖPING, 28 OKTOBER, 2013 

IFS Applications stöds av Windows Azure 
IFS meddelar att det komponentbaserade affärssystemet IFS Applications 8™ har testats och 
certifierats för implementering på Microsofts molnlösning Windows Azure. 

Allt fler företag flyttar program för exempelvis e-post, kollaboration och andra arbetsuppgifter till publika moln 
som Windows Azure. Som svar på det ökande intresset för att köra affärslösningar i molnet meddelar IFS att IFS 
Applications har certifierats för och stöds av Windows Azure. Certifieringen gör det även möjligt att 
implementera IFS Applications i ett privat moln via Microsofts Windows Server Hyper-V. 

– Genom att certifiera IFS Applications på Windows Azure ger vi våra kunder valmöjligheten att implementera 
IFS Applications lokalt eller i molnet. Vi har valt att göra detta dels för att Windows Azure-molnet ger oss en 
komplett teknologisk plattform för att köra IFS Applications, dels på grund av det växande intresset för 
Windows Azure, säger Dan Matthews, CTO, IFS. 

– Windows Azure är en öppen, flexibel och skalbar molnplattform som gör det möjligt att bygga, implementera 
och hantera applikationer över ett nätverk av datacenter som kontrolleras av Microsoft. Vi är glada över att IFS 
har valt att utöka sin implementeringsmodell med Windows Azure, vilket kommer att hjälpa våra gemensamma 
kunder att dra nytta av molnets fördelar, säger Steven Martin, General Manager, Windows Azure, Microsoft. 

Certifiering och support för Windows Azure täcker den centrala IFS Applications 8-sviten. IFS har verifierat att 
IFS Applications prestanda på Windows Azure är likvärdig prestandan på motsvarande lokala servrar och 
lagringsenheter. 
 

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 2100 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 

Följ IFS på Twitter: @ifsworld 

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/ 
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