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IFS Applications 9 lanseres på IFS World 
Conference 2015 

Den nye versjonen av IFS Applications gir en vesentlig forbedring i brukeropplevelse, 
arkitektur og funksjonalitet 
IFS lanserte i dag IFS Applications™ 9, den nye versjonen av sitt utvidede forretningssystem. IFS 
Applications 9 gir kunder økt fleksibilitet gjennom bedre kontroll over virksomheten samt 
forbedrede muligheter til å dra nytte av og respondere på endrede markedsvilkår. Løsningen gir 
forbedret konfigurabilitet og omfatter innovasjoner i brukeropplevelsen, nye funksjoner og en ny 
applikasjonsarkitektur.  

Nytt i IFS Applications 9 er:  

 IFS Lobby – en tydelig oversikt over virksomheten tilpasset en bestemt rolle eller prosess. IFS Lobby er 
tilpasningsdyktig og viser informasjon som er relevant for den enkelte bruker. Denne forbedringen av 
grensesnittet gjør IFS Applications 9 enklere og raskere å bruke og reduserer avstanden mellom bruker 
og virksomhet uansett om den benyttes på PC, nettbrett eller smartphone.  

 IFS Streams – et varslingssystem som holder brukeren informert om hva som skjer i bedriften ved å 
melde fra om oppdateringer i prosesser eller hendelser som er viktige for den enkelte bruker.  

 Layered application architecture – applikasjonen er delt opp i dedikerte lag, blant annet for 
tilpasninger, som effektiviserer og reduserer kost relatert til modifikasjoner i applikasjonen. Teknisk 
personal kan nå bruke mer tid på å tilføre forretningsverdi og mindre tid til å administrere tilpasninger. 

 Innebygget CRM – takket være helintegrerte CRM funksjoner viser IFS Applications 9 tilgjengelige 
forretningsdata til riktig person til riktig tid, hvilket leder til bedre beslutninger og kundeservice.  

 Bedre støtte for globale selskaper – ny funksjonalitet for konsernkonsolidering, økt støtte for 
matriseorganisasjoner samt en rekke forbedringer som vil hjelpe globale selskaper med å dra nytte av 
sin størrelse og rekkevidde. 

– Vi er veldig stolte over å presentere IFS Applications 9, som gir nye og eksisterende kunder et stort antall nye 
funksjoner, en fantastisk brukeropplevelse samt mer enn 500 nye forbedringer. Fleksibilitet har vært 
ledestjernen i utviklingsfasen og vi har gjort store investeringer innen områder som bransjetilpasset 
funksjonalitet, visualisering av informasjon, samarbeidsverktøy, bruker konfigurasjon samt en ny 
applikasjonsarkitektur. I kombinasjon med våre fleksible implementeringsmodeller gir IFS Applications 9 unik 
støtte til bedrifter som vil dra nytte av endringer i markedet, sier Thomas Säld, SVP, IFS Research & 
Development.  

IFS Applications 9 er blitt implementert i et early adopter-program som omfatter fem kunder. Gjennom dette 
programmet har disse i ca et år testet systemet og bidratt med tilbakemeldinger. Early adopter-kundene, som 
representerer et bredt spekter av bransjer og land, er: Beijer Electronics, Kimal, Spang Magnetics, VBMS og 
Servi Group.  

Les mer om de nye mulighetene i IFS Applications 9.  
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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 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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