
   KONTAKTINFORMATION 

                                            Tom Smith  Telefon: +47 404 85 956 
Marketing Director  tom.smith@ifsworld.com 

  

  
 

 

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01  

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.  

Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.  

 

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

IFS WORLD CONFERENCE – BOSTON, 6 MAJ, 2015 

IFS Academy udvider sit tilbud med eLearning og 
specialistkurser for konsulenter 

Lancering af et udvidet katalog med moduler og fjernundervisning  

IFS lancerede i dag IFS Academy Learning Center, en fleksibel eLearning-løsning, samt et udvidet 
udbud med 20 nye kurser på specialistniveau. 

IFS Academy er lanceret for at uddanne og certificere partnere og derigennem bidrage til et økosystem af 
pålidelige IFS-partnere for at understøtte og tilbyde merværdi til IFS’ kunder. IFS Academy leverer uddannelse 
inden for et bredt udvalg af områder inden for IFS Applications. 

IFS Academy udvider nu sit tilbud med cirka 20 nye specialistkurser, som fokuserer på funktionelle områder 
som HR og projektstyring samt på produktionsrelaterede moduler i IFS Applications. 

I tillæg til de nye kurser lancerer IFS også IFS Academy Learning Center, et værktøj til fjernundervisning af IFS-
partnere.  

– Vi er meget glade over at kunne lancere specialistkurser, som kommer til at give de konsulenter, som 
arbejder med vores løsninger, indgående kendskab og erfaring. Dette kommer derefter til at føre til merværdi 
for vores kunder. Med nye muligheder inden for eLearning bliver vores undervisningsmoduler tilgængelige hvor 
som helst i verden, hvilket sikrer en fleksibel og omkostningseffektiv leverance af IFS-kompetence, siger Anders 
Lif, ansvarlig for IFS Academy. 

– Uddannelse af vores personale igennem IFS Academy har givet os en struktureret og fleksibel måde at udvikle 
vores kompetence, siger Eric Vennix, Partner, Deloitte Consulting. 

Den hollandske konsulentvirksomhed og IFS-partner Eqeep er en af de virksomheder, som gennemgår 
uddannelse og certificering:  

– IFS Academy har levereret uddannelse af allerhøjeste kvalitet og på en professionel måde, hvilket har tilført 
vores virksomhed forretningsværdi i form af øget kompetence. Kursusplanen er meget omfattende og selve 
undervisningen leveres på en fleksibel måde, siger Harm van Echteld, Eqeep. 

Siden lanceringen i 2014 har IFS Academy noteret en månedlig vækst på cirka 25 procent i antal personer 
registreret til at deltage i et kursus. Mere information om IFS Academy og den samlede kursusplan findes på 
www.ifsworld.com/en/partners/ifs-academy/. 
 

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 2700 ansatte. IFS hjælper mere end 2400 kunder over hele verden via egne kontorer og et voksende 
partnernetværk. 
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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