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

LINKÖPING, 29 OKTOBER 2013 

IFS presenterar stort antal mobila lösningar 
IFS har under den senaste tiden lanserat en rad olika mobila lösningar, allt från verktyg för 
fältservice till appar för smarta telefoner. Produktinvesteringarna är en del av företagets strategi 
att bli en ledande leverantör inom affärsmobilitet. 

Efter den framgångsrika lanseringen av den första vågen appar för smarta telefoner samt etableringen av 
partnerprogram för utveckling av appar, presenterar IFS ett antal nya lösningar inom serien IFS Touch Apps*. 
IFS har dessutom utökat befintliga lösningar för ytterligare operativsystem. Bland apparna som utvecklats av 
partner finns DocBox, utformad av Addovation, som gör det enkelt att få tillgång till och dela viktig 
dokumentation från användarens mobila enhet samt Employee Files, en app för effektiv sökning av 
personalinformation och utvecklad av Din ERP. 

Fältservice- och underhållstekniker kan dra nytta av den intuitiva lösningen IFS Mobile Work Order, tillgänglig 
på både Android- och Windows-plattformarna. Lösningen är inbyggd i IFS Applications och IFS Metrix Service 
Management och erbjuder snabbare och mer kostnadseffektiva implementeringar. Det är även möjligt att 
integrera IFS Mobile Work Order med befintliga IT-system. 

Den nya IFS Warehouse Data Collection-lösningen, som har testats och finjusterats genom ett pilotprogram, 
erbjuder konfigurerbar funktionalitet som direkt kan tas i bruk för automatiserad datainsamling och 
processexekvering. Lösningen stödjer Android, Windows Mobile/CE och Windows och är utformad för att 
stödja högvolymsdistribution och –tillverkning, reservdelshantering i lägre volymer eller 
projektanläggningsmaterial där effektivitet och spårbarhet är de viktigaste aspekterna.  

– 2013 har varit ett betydelsefullt år för IFS vad gäller mobila lösningar, vilket har gett oss ett ännu större 
incitament att fortsätta våra investeringar inom detta område. Mobilitetstrenden inom affärsvärlden kommer 
att fortsätta att påverka lönsamhet och effektivitet i alla organisationer, från verkstadsgolvet till 
styrelserummet. IFS är redo för denna förändring och vi kommer att fortsätta att utveckla mobila lösningar för 
våra prioriterade branscher, säger Martin Gunnarsson, IFS Research & Strategy. 

* IFS Scan It låter användare registrera data via streckkoder, NFC-taggar eller manuell inmatning och utföra processer i eller 
utanför lagerlokalen. 
IFS Nonconformance Reporter gör det möjligt att skapa och skicka avvikelserapporter i fältet, kompletta med text, bilder 
och klassifikationer. 
IFS Audit Companion hjälper kvalitetskontrollanter att registrera resultat i realtid och kan kombineras med IFS 
Nonconformance Reporter för att skapa rapporter relaterade till granskningen.  
IFS Incident Reporter är en mobil utökning av IFS Health & Safety-lösningen och låter användare rapportera incidenter 
relaterade till hälsa och säkerhet i fältet. 
IFS Admin Companion låter IFS Applications-administratörer övervaka serverstatus, ta emot felmeddelanden, låsa/låsa upp 
användarkonton samt ändra lösenord. 
 

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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