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

LINKÖPING, 20 DECEMBER, 2013 

Aura Light väljer IFS Applications 8 
IFS meddelar att Aura Light, en ledande leverantör av belysningslösningar, har valt att 
implementera IFS Applications™ 8 inom sin internationella organisation. IFS-lösningen kommer att 
implementeras i 11 länder och stödja affärskritiska processer som tillverkning, logistik, 
leverantörshantering samt beslutsstöd. 

Aura Light, med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, 
Norge, Portugal, Spanien och Storbritannien tillverkar och distribuerar hållbara belysningslösningar som LED, 
lysrör och andra ljuskällor samt armaturer och ljusstyrningssystem. För att bättre stödja sina affärsprocesser 
och framtida tillväxt har företaget beslutat att ersätta sitt befintliga affärssystem. 

– Vi har valt IFS Applications eftersom systemet erbjuder den bästa kombinationen av helhetligt processtöd och 
flexibilitet – allt tillgängligt i standardlösningen. Ytterligare en viktig faktor har varit IFS-konsulternas erfarenhet 
och IFS globala leveranskapacitet, vilket kommer att minimera implementeringstiden för vårt internationella 
nätverk av dotterbolag och distributörer, säger Anders Svensson, CFO, Aura Light International. 

– Det är glädjande att meddela att Aura Light har valt att implementera IFS Applications 8. Tack vare vår långa 
erfarenhet av att stödja tillverkare över hela världen kan vi erbjuda en kombination av lösningar som är unik på 
marknaden. Aura Light är ett dynamiskt företag med ett spännande produktsortiment och vi ser fram emot att 
hjälpa dem uppnå sina affärsmål, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia. 
 

Om Aura Light 

Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar till professionella kunder så att de kan minska 
sina kostnader, sin energiförbrukning och miljöpåverkan. Aura Light är kända för lång livslängd, hög kvalitet och 
energibesparing, där Aura Lights belysningslösningar kan minska energiförbrukningen med upp till 80 procent. Grunden till 
Aura Light lades redan 1930 under namnet Lumalampan och Long Life-lysrör har producerats sedan 1980. Huvudkontoret 
ligger i Stockholm och belysningslösningarna säljs över hela världen genom koncernens dotterbolag och återförsäljare. 
Kunderna hittas främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light har cirka 270 anställda och en omsättning på 
cirka 600 miljoner kronor.  
Läs mer på www.auralight.se. 

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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