
   K O N T A K T I N F O R M A S J O N  

 Tom Smith  Telefon: +47 404 85 956 

Marketing Director  tom.smith@ifsworld.com   

  
  

 
  

 

 

  

 

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01  

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden.  

Corporate identity number: 556122-0996  

P R E S S E M E L D I N G  

A S K E R ,  7 .  A P RI L  2 0 1 5  

Offshore service leverandør Yinson velger IFS 

IFS Applications for offshore service vil forbedre prosjekt kontroll og operasjonell 
effektivitet. 

IFS kunngjør at Yinson Holdings Berhad, det Malaysiske offshore support og logistikk selskapet, har 
valgt å implementere IFS Applications™ for å støtte sin virksomhet offshore og onshore. Avtalen 
inkluderer lisenser og tjenester til en verdi av 2 millioner dollar. 

Yinson Holdings Berhad, med hovedkontor i Malaysia, er en ledende leverandør av offshore support tjenester i 
olje- og gass bransjen. Selskapet har valgt å implementere IFS Applications i sin Floating, Production, Storage, 
Offloading (FPSO) divisjon, basert i Oslo, Norge. 

Selskapet valgte IFS Applications for Offshore Service for å støtte alle aspekter av sin virksomhet offshore og 
onshore. Implementeringen vil gjennomføres i to faser. Den første vil omfatte prosjektledelse, økonomi, 
dokumenthåndtering og innkjøp mens den andre omfatter vedlikehold, logistikk samt replikering av data fra 
FPSO’ene.  

- Vi valgte IFS Applications ettersom systemet tilbød oss en unik prosjektorientert og dynamisk løsning med 
bransjetilpasset funksjonalitet. Vi er overbeviste om at IFS Applications kommer til å hjelpe oss med å 
effektivisere vår virksomhet, sier Brad Neve, CFO, Yinson Production. 

- Vi er veldig glade over denne viktige avtalen. Dette er ytterligere et eksempel på IFS’ ledende posisjon innen 
olje- og gass bransjen samt bevis på vår lange erfaring med å levere integrerte bransjeløsninger til virksomheter 
som eier mobile offshore anlegg, sier Glenn Arnesen, Administrerende Direktør, IFS Skandinavia.  

IFS forventer at første fasen av implementeringen er ferdig i slutten av 2015. 

IFS i olje- og gass bransjen 

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 samt mobile anleggs eiere for å sikre at våre løsninger møter olje- og 
gassindustrien strenge krav. IFS tilbyr en komplett, integrert bransjeløsning som håndterer hele livssyklusen for 
kontrakter, prosjekter, anlegg og tjenester.        

Blant IFS sine kunder er Technip, Seadrill, Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Rowan Companies, Odfjell 
Drilling, Agility Group, Babcock Marine, Heerema Fabrication Group, Archer, Apply Sørco, MIR VALVE, Hertel 
Group, Rosenberg WorleyParsons, BW Offshore, Semco Maritime, Reinertsen, VARD, PGS, Wellstream, 
Hamworthy, ShawCore, Icon Engineering, Songa Offshore, Mermaid Marine og Trans-Northern Pipelines Inc. 

Om Yinson 

Yinson Holdings Berhad ble grunnlagt og er basert i Malaysia. Selskapet er et offentlig selskap notert på Main Market på 

Bursa Malaysia Securities Berhad. Yinson gruppen ble grunnlagt i 1983 som et transport selskap i Johur Bahru. Fra initialt å 

være et landbasert logistikk selskap er Yinson også en leverandør av offshore tjenester til den globale olje- og gass bransjen.  
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Om IFS 

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med 

omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert 

løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS ble grunnlagt i 1983 og er en børsnotert virksomhet (XSTO: IFS) med cirka 

2700 ansatte. IFS hjelper mer enn 2400 kunder over hele verden via egne kontorer og et voksende partnernettverk.  

For mer 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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