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IFS WORLD CONFERENCE – BOSTON, 6 MAJ 2015 

IFS demonstrerer in-memory-funktionalitet i 
IFS Applications 9 

IFS præsenterer planer for i løbet af 2015 at levere in-memory-optimering som opdatering 
af IFS Applications 9  

IFS præsenterer sine planer for in-memory-funktionalitet ved IFS World Conference i Boston. 
Rigtige scenarier baseret på dataanalyse i realtid i IFS Applications™ blev kørt tusinde gange 
hurtigere ved anvendelse af in-memory-teknologi. 

IFS’ in-memory-database-teknologi giver virksomheder bedre kontrol over deres virksomhed takket være hurtig 
analyse og rapportering af transaktionsdata i stedet for information, som gemmes i datavarehuse og bare 
opdateres med jævne mellemrum. Løsningen understøtter også IFS’ strategi om at anvende visualisering og 
analyse som en indbygget del af processer i applikationen for at øge overblikket og forbedre 
beslutningstagningen på alle niveauer i organisationen. 

Som en del af in-memory-løsningen præsenterede IFS også IFS In-Memory Advisor™, som er et nyt værktøj til 
at hjælpe virksomheder med at anvende in-memory-teknologi inden for de områder af IFS Applications, hvor 
den vil give den bedste effekt. Løsningen bliver en del af den opdatering af IFS Applications 9, som leveres i 
fjerde kvartal 2015. 

Takket være in-memory-funktionaliteten reduceres visse analyser fra at tage minutter til brøkdele af et sekund.  

– Fordelene med in-memory gør sig gældende, når du har cirka en million poster i en tabel og den største 
effekt mærkes når du bearbejder hundrede af millioner af poster. For begrænsede analyser kan hastigheden 
øge hundredevis eller tusindvis af gange, hvorimod for den bredere analyse kan hastigheden øges med en 
faktor op til ti og visse analyser påvirkes slet ikke. Ved at anvende reelle kundedata ser vi kompressionsforhold 
imellem 3:1 og 10:1, hvilket indebærer, at du behøver meget mindre hukommelse, end det informationen 
bruger på selve disken, siger Dan Matthews, CTO i IFS. 

Behovet for hukommelse reduceres yderligere af IFS’ evolutionære tilgang til in-memory-databaser. I stedet for 
konstant at lagre hele databaser i hukommelsen, hvilket ikke er nødvendigt eller særligt fordelagtigt, har IFS 
udviklet IFS In-Memory Advisor. Dette værktøj er udviklet og leveres som en del af IFS’ in-memory-løsning og 
hjælper kunder med at anvende teknologien i de dele af IFS Applications, hvor den gør mest nytte. Dette sikrer 
en optimal balance mellem at anvende in-memory-teknologi, der hvor der er behov for den, hvorimod de 
resterende data gemmes på en billigere disk. 

– IFS har altid foretrukket evolution fremfor revolution. Vi ønsker at tilbyde in-memory-løsninger til vores 
kunder på deres egne vilkår. Vi tvinger dem ikke til at smide deres eksisterende databaser og viden bort, 
gennemgå en omfattende opdatering eller genkøbe deres brugerlicenser, tilføjer Dan Matthews.  

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 
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