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P R E S S E M E D D E L E L S E  

KØBENHAVN, DEN 12.  JANUAR 2015 

Det norske elselskab Mørenett vælger 
IFS Applications for at øge deres 
konkurrencefordel 
 
IFS skal styrke Mørenetts field service-medarbejdere ved hjælp af mobile løsninger 
Mørenett, som er et af Norges ti største elselskaber, har valgt at implementere IFS Applications™ 
som det centrale forretningssystem. 

Mørenett blev grundlagt i 2014 efter en fusion imellem energiselskaberne Tussa Nett AS og Tafjord Kraftnett 
AS for at levere sikker og pålidelig elektricitet til kunderne. Virksomheden er det ottendestørste elselskab i 
Norge og har cirka 61.000 kunder i regionen Sunnmøre. 

Mørenett ønskede et bredt forretningssystem, som omfattede økonomi, distribution, projekt, indkøb og HR. 
Løsningen skulle understøtte den nyetablerede virksomheds kerneprocesser og samtidig tilbyde en robust og 
kraftfuld mobil platform til virksomheden field service-medarbejdere. Efter en evalueringsproces, som 
omfattede et antal konkurrenter, valgte Mørenett IFS Applications. 

Løsningen fra IFS skal supportere 240 brugere og skal bruges af alle field service-teknikere i Mørenett. 

– IFS demonstrerede en attraktiv løsning, som motiverede denne investering. En af de primære årsager til at IFS 
skilte sig ud fra konkurrenterne, som f.eks. Microsoft, var de brugervenlige mobile løsninger, som kommer til at 
være til stor gavn for vores virksomhed, siger Torbjørn Aarø, CPO i Mørenett. 

Mørenetts komplekse virksomhed stillede krav til en funktionsrig løsning, som kunne tilpasses i takt med 
branchens udvikling. IFS’ ekspertise inden for energibranchen, samt de fleksible løsninger, betyder at Mørenett 
kan får hurtigt afkast af deres investering samt realisere langsigtet forretningsværdi.  

– Vi er stolte over at få mulighed for at understøtte Mørenetts virksomhed, og vi ser dette som et bevis på 
vores langsigtede fokus på energibranchen. Vi er meget glade for at kunne være en del af dette projekt og vi 
ser frem imod et langt samarbejde med Mørenett, siger Glenn Arnesen, CEO i IFS Scandinavia. 

Implementeringen forventes fuldført i løbet af 2015. 
 

Om Mørenett 

Mørenett har ansvar for elnettet i 12 kommuner i den norske region Sunnmøre og dele af regionen Nordfjord. Mørenett er 
resultatet af en fusion imellem afdelinger i selskaberne Tafjord Kraftnett og Tussa Nett. Mørenett driver og vedligeholder 
det regionale net i kommunerne i den nordlige og sydlige del af Sunnmøre samt distributionsnettet i et område, som 
dækker kommunerne Ålesund, Sula, Giske, Norddal, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda og Hornindal.  

Mørenett har cirka 240 ansatte og er baseret i byen Hovdebygda i kommunen Ørsta. Virksomheden har også afdelinger i 
Ålesund, Herøy, Hornindal og Vanylven. Virksomheden har 61.000 kunder. 
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Om IFS 

IFS™ er en førende, global forretningssystemleverandør, som hjælper virksomheder med at blive mere fleksible. Med 
omfattende kompetence inden for udvalgte brancher tilbyder IFS et fleksibelt og fuldt integreret forretningssystem (ERP), 
som omfatter løsninger til vedligehold (EAM) og service. IFS blev grundlagt i 1983 og er en børsnoteret virksomhed (XSTO: 
IFS) med cirka 2600 ansatte. IFS har mere end 2200 kunder og opererer i over 60 lande via egne kontorer og partnere. 
For mere information se www.ifsworld.com. 

Følg IFS på Twitter: @ifsworld 

Læs mere om teknologi, innovation og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/ 
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