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IFS World Conference 2015 
IFS World Conference finner sted i Boston, USA den 5.–7. mai 2015 

IFS kunngjør at selskapets globale konferanse – IFS World Conference 2015 vil finne sted fra tirsdag 
5. mai til torsdag 7. mai 2015 på det berømte John B. Hynes konferansesenter i Boston, USA. 

I løpet av tre dager vil deltagerne få viktige nyheter fra IFS og IFS’ samarbeidspartnere. Utover nyheter om 
produktutvikling, vil konferansen by på en lang rekke inspirerende presentasjoner, erfaringsutveksling (med 
strategisk såvel som teknisk fokus), workshops, undervisning samt networking. 

IFS’ globale markedsdirektør, Mark Boulton, sier: “ IFS World Conference 2015 er en fantastisk mulighet for 
våre kunder, partnere og IFS-nettverket til å møtes og bli inspirert i et unikt miljø som er tilpasset for utveksle 
og skaffe seg ny kunnskap. I løpet av tre dager vil deltagerne få mulighet til å høre om de seneste teknologiske 
trendene og hvordan dette kan hjelpe bedrifter med å bli mer fleksible og effektive. Vi er glade for den store 
interessen som vi allerede nå opplever for dette arrangementet.” 

I tillegg til de sesjonene som finnes som en del av konferansen vil eksisterende IFS kunder også kunne delta på 
ytterligere fordypnings sesjoner. Disse vil avholdes fredag 8. mai 2015.  

Mer informasjon om IFS World Conference 2015 finnes på: www.ifsworld.com/woco2015. 

 

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/ 
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