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Songa Offshore velger IFS Applications 

IFS kunngjør at Songa Offshore, en internasjonal borekontraktør som opererer i det nordlige 

Atlanterhavet, har valgt IFS Applications™ for Offshore Service for å støtte sine onshore og offshore 

operasjoner. Kontrakten omfatter lisenser og tjenester verdt ca Nkr 40 millioner. 

Songa Offshore opererer fem nedsenkbare borerigger med ytterligere fire rigger som blir levert i 2014 og 2015. 
Selskapet valgte IFS Applications for å støtte forretningsprosesser onshore og offshore innen vedlikehold, 
logistikk, prosjektledelse, og økonomi. Løsningen har også støtte for replikering og dokumenthåndtering. 

“Vi valgte IFS Applications fordi de tilbød oss en omfattende og velprøvd bransjeløsning som kan standardisere 
våre forretningsprosesser,” sier Bjørnar Iversen, CEO hos Songa Offshore. “Vi er overbevist om at IFS 
Applications vil støtte og gjøre vår virksomhet enda mer effektiv og robust.” 

“Å vinne denne viktige kontrakten bekrefter IFS sin ledende posisjon i olje- og gassindustrien, så vel som vår 
lange erfaring med å levere integrerte bransjeløsninger til offshore borekontraktører,” sier Glenn Arnesen, 
CEO, IFS Skandinavia. “Vi er glade for å støtte Songa Offshore sin strategi i å bli et robust og NCS-fokusert 
selskap og ser frem til et langt og fruktbart samarbeid.” 

IFS forventer at løsningen vil være ferdig implementert i slutten av 2014. 

IFS er en ledende leverandør av forretningssystemer til mellomstore og store bedrifter i olje- og gassindustrien. 
I mer enn 20 år har IFS arbeidet med ledende EPCI-kontraktører, drilling-kontraktører, 
system/utstyrsleverandører og andre oljeserviceselskap for å sikre at våre løsninger møter olje- og 
gassindustrien strenge krav. Med fler enn 400 prosjekt- og anleggs orienterte kunder har IFS et strategisk fokus 
på denne bransjen som bygger på en omfattende bransjekunnskap og lang erfaring. IFS tilbyr en komplett, 
integrert bransjeløsning som håndterer hele livssyklusen for kontrakter, prosjekter, anlegg og tjenester.       
 
Blant IFS er sine kunder er Technip, Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Agility Group, Babcock Marine, 
Heerema Fabrication Group, Seadrill, Archer, Apply Sørco, Hertel Group, Odfjell Drilling, Rosenberg 
WorleyParsons, BW Offshore, Semco Maritime, Reinertsen, VARD, PGS, Wellstream, Hamworthy, IMCO 
Engineering & Construction, ShawCore, Icon Engineering og Trans-Northern Pipelines Inc. 
 

Om IFS 

IFS er en børsnoteret virksomhet (XSTO: IFS) grunnlagt i 1983. Virksomheten utvikler, levererer og implementerer IFS 
Applications™, et komponentbaseret forretningssystem. IFS fokuserer på bransjer hvor en eller flere av følgende 
kjerneprosesser er strategiske: service & vedlikehold, produksjon, logistikk og prosjekt.  IFS har mer enn 2000 kunder, er 
aktive i cirka 60 land og har 2800 ansatte. I 2012 gikk nettoomsetningen opp til SEK  2,7 milliarder. 

For mere informasjon se www.IFSWORLD.com. 

Følg IFS på Twitter: @ifsworld 

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/ 

 


