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

LINKÖPING, 1 DECEMBER, 2014 

Rusta driftsätter IFS Applications 
IFS-lösningen driftsatt i 81 butiker, lager och kontor i Sverige, Norge, Kina, Indien och 
Thailand 
IFS meddelar att Rusta, ett av Sveriges ledande detaljhandelsföretag inom hem- och 
fritidsprodukter, har driftsatt IFS Applications™ för detaljhandel genom hela sin internationella 
organisation. 

Som IFS meddelade i december 2013 valde Rusta att implementera IFS Applications för att stödja sin framtida 
tillväxt och internationella expansion. Lösningen driftsattes i slutet av september 2014 och alla 81 butiker i 
Sverige och Norge använde IFS Applications i början av november, endast elva månader efter att projektet 
startade. 

Utöver de skandinaviska butikerna och lagerlokalerna driver Rusta ett antal kontor och logistiknav i Kina, Indien 
och Thailand. Företaget har totalt cirka 1 300 anställda. Tack vare IFS Applications har Rusta kunnat 
effektivisera sin komplexa värdekedja samt eliminera ett antal speciallösningar och Excelbaserade processer. 

– Tack vare IFS Applications har vi nu kommit en bra bit på vägen till vårt mål att ha branschens mest effektiva 
IT-avdelning. Med tanke på hur snabbt IFS Applications implementerades känner vi oss säkra på att få en lika 
snabb avkastning på vår investering, genom färre datakällor och ökad användareffektivitet, säger Päivi Redig, 
CIO, Rusta. 

– Vi är mycket glada att kunna meddela den lyckade driftsättningen av IFS Applications hos Rusta, en av 
Skandinaviens snabbast växande detaljhandlare. Implementeringen är en viktig milstolpe, både för vårt Center 
of Excellence Retail samt för företaget i stort. Med IFS Applications kommer Rusta att få en mer konsoliderad 
översikt över sin verksamhet, vilket möjliggör snabba anpassningar till ändrade marknadsvillkor och säkrar 
skalbart stöd för företagets framtida tillväxt, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia. 

Mer information om hur företag inom detaljhandeln drar nytta av IFS Applications finns här. 

 

Om Rusta 

Rustas affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av funktionella och trendriktiga hem- och fritidsproukter av god kvalitet 
till bästa pris. Sortimentet förnyas ständigt och anpassas kontinuerligt efter trender och säsonger. Rusta är sin egen 
importör, grossist och detaljhandlare. Rusta har över 1 300 anställda vid sina 81 butiker, lager eller kontor i Sverige och 
Asien. Företagets huvudkontor ligger i Upplands Väsby utanför Stockholm. 

Mer information finns på www.rusta.se. 

 

Om IFS 

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper 
inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) 
och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 600 anställda. IFS stödjer fler än 2 200 
kunder och är verksamt i fler än 60 länder genom lokala kontor och partners. 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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