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Systembolaget oppgraderer til IFS Applications 9 

IFS vil levere lisenser til en verdi på cirka 12,4 millioner norske kroner 

IFS kunngjør at Systembolaget har valgt å oppgradere til IFS Applications™ 9. Prosjektet inkluderer 
implementering av ytterligere funksjonalitet og vil bli utført i samarbeid med en av IFS sine 
partnere. Detaljhandelsløsningen fra IFS kommer til å bli brukt av 4 000 ansatte og i mer enn 400 
butikker. 

Systembolaget har helt siden 2001 brukt IFS Applications for å støtte opp under prosesser innen logistikk og 
detaljhandel i sitt nettverk av butikker over hele Sverige. Oppgraderingen har som hensikt å gi Systembolaget 
en moderne IT-løsning som kan bidra til økt brukervennlighet og forretningsverdi. 

Systembolaget vil også implementere ny funksjonalitet for å forbedre håndteringen av inventar i butikk og på 
lager, samt prognoseverktøy. Løsningen inkluderer i tillegg økt butikkstøtte gjennom et intuitivt 
brukergrensesnitt som gir sluttbrukeren en rollebasert oversikt over viktig butikkdata. Dette vil kunne øke 
effektiviteten av driften og styrke beslutningsevnen til de ansatte. 

“Vi oppgraderer til IFS Applications 9 for å kunne tilby våre ansatte et brukervennlig forretningssystem. Den 
nyeste versjonen av IFS Applications kommer til å være et viktig verktøy i vårt pågående arbeid med å 
optimalisere arbeidsflyten og produktiviteten, både i dag og i fremtiden, ettersom våre forretningsbehov 
endres med tiden” sier Mattias Forsberg, CIO, Systembolaget. 

“Systembolaget har brukt IFS sine løsninger i mer enn et tiår og vi er veldig glade for at vi kan fortsette med å 
hjelpe dem å få mest mulig utbytte av sitt forretningssystem med den nyeste versjonen av IFS Applications. Vi 
har lang erfaring med å jobbe med noen av verdens mest anerkjente varemerker og vi ser frem til å levere en 
bransjeløsning som kan bistå til optimalisering av Systembolaget.” sier Glenn Arnesen, CEO, IFS Scandinavia. 

Første fase av implementeringen er planlagt å være ferdigstilt i fjerde kvartal 2016. 

Mer informasjon om hvordan IFS hjelper sine kunder i detaljhandelsbransjen: 
http://www.ifsworld.com/no/bransjer/detaljhandel/  

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 er en børsnotert virksomhet (XSTO: IFS) grunnlagt i 1983 og har i dag over 
2700 ansatte. IFS støtter mer enn 2400 kunder over hele verden fra lokale 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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