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IFS är en världsledande leverantör av komponentbaserade affärssystem, utvecklat på öppen standard.  
Genom att erbjuda ett mer flexibelt affärssystem, förbättrar vi kundernas förmåga att fatta rätt beslut och 
att styra verksamheten mer effektivt. Vi har 25 års erfarenhet av implementation av affärssystem, med 
konsulter som har djup branschkompetens och som förstår kundens verksamhet och behov. 
Programvara för fordonsindustrin 
IFS levererar branschspecifika lösningar för hela värdekedjan inom fordonsindustrin, från tillverkare av 
bildelar och originalutrustning till importörer och försäljare. Bland kunderna finns företag som Honda, 
BMW, Lotus, Volvo, Toyota och Bertel O. Steen. Vi erbjuder komponentbaserade lösningar som ger 
företagen den flexibilitet som krävs för att möta snabba förändringar på marknaden. 
Dealers och importörer 
IFS Applications stöjder processer för bilhandlare och importörer i en integrerad lösning. Lösningen 
hanterar så kallad multi-brand samt person- och yrkesfordon, både nya och begagnade. Lösningen stödjer 
allt från första säljkontakt till livscykeluppföljning av fordonet. 
Biltillverkare (OEM) 
IFS Applications ger dig de funktioner du behöver för att kunna hantera utmaningar i samband med 
globalisering, överkapacitet och allt mer kvalitetsmedvetna kunder. Dessutom spelar de avancerade 
funktionerna en viktig roll vid implementeringen av en strategi för kortare tid-till-marknad. 
Underleverantörer 
IFS Applications gör det möjligt för underleverantörer att möta den konstanta prispressen genom att 
erbjuda det systemstöd som behövs för att kunna utveckla produkter och innovativa lösningar som gör 
erbjudandena till kunderna ännu mer attraktiva. 
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