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P R E S S M E D D E L A N D E  

LINKÖPING, 13 NOVEMBER, 2015 

Tjänsteleverantören Service Stream väljer 
IFS Applications 9 
Australisk tjänsteleverantör inom telekom och energisektorerna ersätter sina befintliga 
affärssystem med en central IFS-lösning som inkluderar mobil funktionalitet 

IFS meddelar att Service Stream, en leverantör av nätverkstjänster inom Australiens telekom- och 
energisektorer, har valt att implementera IFS Applications™ 9 för att ersätta sina befintliga 
affärssystem. Avtalets första fas avser licenser och tjänster till ett värde om cirka 12 miljoner 
kronor. 

Genom implementeringen, som påbörjas i november 2015, kommer Service Stream att ersätta och konsolidera 
ett stort antal affärssystem med IFS Applications för att hjälpa verksamheten effektivisera genomförandet av 
sina infrastrukturprojekt.  

Utöver funktioner för projektstyrning, ekonomi, logistik, försäljning och service, underhåll samt 
dokumenthantering kommer Service Stream även att implementera IFS Mobile Work Order för att hjälpa sina 
fältservicetekniker förbättra produktivitet och säkerställa datakvalitet.  

Genom driftsättningen, som väntas vara slutförd 2016, kommer IFS att leverera en central lösning som ger 
företagets chefer och projektledare översikt över aktuella projekt. Några av de avgörande faktorerna som 
motiverade Service Streams val var lösningens omfattande stöd för att förbättra översikt över och styrning av 
projektscheman, underleverantörer, material och inventarier, kund- och leverantörsfakturor, samt 
integreringen med IFS ekonomilösning.  

– Tjänsteleverantörer som arbetar med kritiska nätverk behöver ett modernt och flexibelt affärssystem som 
kan optimera projekten i realtid. Anställda och underleverantörer kan till exempel få omedelbar tillgång till och 
uppdatera relevant information genom IFS Mobile Work Order, säger Rob Stummer, VD, IFS Australia och New 
Zealand. 

Om Service Stream Limited 

Service Stream är ett publikt bolag noterat på den australiska börsen (ASX: SSM). Koncernen levererar nätverkstjänster 
inom sektorerna telekom, energi och vatten. Service Stream är verksamt genom fler än 40 anläggningar över hela 
Australien och har cirka 1 500 anställda samt 3 000 aktiva underleverantörer. Mer information finns på 
www.servicestream.com.au.  

Om IFS 

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper 
inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) 
och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 
kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på 
www.ifsworld.com. 

Följ IFS på Twitter: @ifsworld 

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 13 november 2015 kl. 10.00. 
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