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PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA

Największe sukcesy odnoszą te przedsiębiorstwa, które najlepiej potrafią zaadapto-
wać się do zmian i wyzwań rynkowych. Z myślą o tym opracowaliśmy system 
IFS Applications™ – by zapewnić naszym klientom elastyczność, dzięki której będą 
postrzegać zmiany nie jako zagrożenia, a jako szanse.

•  zapewnia pełną elastyczność biznesową, umożliwiając obieranie dowolnego 
kierunku działań;

•  umożliwia przekuwanie zmian w źródło zysków poprzez szybką reakcję, 
globalne działanie i czerpanie korzyści z nowych technologii; 

•  to łatwość konfiguracji płynąca z dopasowania do określonych wymagań 
naszych klientów; redukuje zakres wymaganych modyfikacji i daje możliwość 
łatwej konfiguracji przez osoby najlepiej znające dany proces;

•  jest oparty na aktualnych standardach informatycznych, więc nie ogranicza 
klientów wąskimi ramami technologicznymi;

•  zapewnia łatwe wdrożenie oraz bezproblemowe rozbudowywanie 
i aktualizowanie dzięki komponentowej i wielowarstwowej architekturze aplikacji; 

•  jest prawdopodobnie najbardziej przyjaznym użytkownikowi oprogramowaniem 
dla przedsiębiorstw dostępnym na rynku;

•  zapewnia większą przejrzystość procesów firmowych dzięki bezprecedensowej 
wizualizacji działań.

SYSTEM IFS APPLICATIONS:

SYSTEM IFS APPLICATIONS 
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PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ 
BIZNESOWA

PRZEKUWANIE ZMIAN
W ŹRÓDŁO ZYSKÓW

BLIŻEJ BIZNESU

+

=

ODKRYJ PEŁNĄ 
ELASTYCZNOŚĆ 
BIZNESOWĄ
Borykasz się z pojawieniem się na rynku nowych, konkurencyjnych firm? Rozszerzasz działalność 
na kolejne kraje i musisz zadbać o to, by Twój globalny łańcuch dostaw spełniał wymagania nowych 
przepisów? A może szukasz sposobu zdywersyfikowania działalności firmy i rozszerzenia jej np. 
o usługi serwisowe? Jedno jest pewne – Twoja firma musi działać w możliwie najbardziej elastyczny 
sposób, by móc wyjść naprzeciw codziennym wyzwaniom. 

System IFS Applications powstał, by pomóc Ci przekuć zmiany w zyski. Oferuje on lepszy wgląd 
w działalność firmy dzięki dostępnemu w każdej chwili przeglądowi zachodzących w przedsiębior-
stwie procesów. Co więcej, technologia IFS Applications w strategicznym sercu przedsiębiorstwa 
zapewnia pełną elastyczność operacyjną i wzrost wartości firmy. 

PEŁNY PAKIET OPROGRAMOWANIA 
System IFS Applications oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarzą-
dzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Zapewnia on 
wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od pakietu oprogramowania ERP, a dodatkowo rów-
nież zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne 
kluczowe obszary działalności firmy. System umożliwia redukcję kosztów zarządzania cyklem życia 
kluczowych elementów majątku przedsiębiorstwa oraz towarzyszących im danych. Wspomaga rów-
nież optymalizację sposobu wykorzystania zasobów stacjonarnych i mobilnych w celu obniżenia 
kosztów eksploatacyjnych. 

W pełni wbudowane funkcje z zakresu zarządzania relacjami z klientem (CRM) oraz oprogramo-
wanie obsługujące kluczowe procesy biznesowe, takie jak finanse, zasoby ludzkie i analityka bizne-
sowa, oddają do dyspozycji klienta precyzyjny wgląd w codzienne działania biznesowe firmy.
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NIEZRÓWNANA 
PRZEJRZYSTOŚĆ BIZNESOWA

Elastyczne przedsiębiorstwa to takie, które potrafią 
identyfikować zarówno wyzwania, jak i szanse, gdy 
się tylko pojawią – a nawet wcześniej – i podejmować 
odpowiednie działania. Posiadanie aktualnych, wiary-
godnych informacji oraz umiejętność przekazania ich 
osobom, których dotyczą, w sposób łatwy i przystęp-
ny jeszcze nigdy nie były tak ważne.

CAŁY DZIEŃ PRACY JAK NA DŁONI
Dzień pracy z systemem IFS Applications™ rozpo-
czyna się od IFS Lobby™, swego rodzaju ukierun-
kowanej „recepcji” systemu, zapewniającej szybki 
wgląd w najważniejsze informacje i umożliwia-
jącej podjęcie odpowiednich działań. Interfejs 
IFS Lobby™ to gotowe rozwiązanie do obsługi klu-
czowych ról i procesów. Rozwiązanie to obsługuje 
wszelkie aspekty organizacyjne firmy, na wszyst-
kich jej poziomach.

IFS Lobby™ można łatwo dopasować do dowol-
nego procesu każdego typu firmy. Administratorzy 
mogą modyfikować interfejs i na bieżąco wprowa-
dzać nowe treści dla grup pracowników bez 
konieczności posiadania wiedzy programistycznej, 
przeprowadzania aktualizacji systemu czy jego 
ponownych uruchomień. Pracownicy mogą perso-
nalizować swoje „lobby” i dodawać ulubione zapy-
tania, raporty, źródła wiadomości, łącza oraz inne 
przydatne elementy. Interfejs IFS Lobby™ opraco-
wano pod kątem pracy zdalnej i mobilnej. Można 
go z powodzeniem używać z poziomu smartfonów, 
tabletów i innych tego typu urządzeń.

WIZUALIZACJA I WGLĄD DLA WSZYSTKICH
Dla większości organizacji wyzwanie stanowi prze-
kształcenie ogromnej liczby transakcji w informacje 
biznesowe wyższego poziomu umożliwiające podej-
mowanie trafnych decyzji w odpowiednim czasie.

IFS LOBBY to gotowe roz-
wiązanie do obsługi klu-
czowych ról i procesów. 
Opracowano je pod kątem 
pracy zdalnej i mobilnej. 
Można go z powodzeniem 
używać z poziomu smart-
fonów, tabletów i innych 
tego typu urządzeń.
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  ŁATWO DOSTĘPNA WIZUALIZACJA

  WIZUALIZACJA PRZEBIEGU PROCESÓW:

  ANALITYKA BIZNESOWA W KONTEKŚCIE TWOJEJ FIRMY 

  NARZĘDZIA WIZUALIZACYJNE I ANALITYCZNE

  DEDYKOWANE KOMPONENTY ANALITYCZNE

  MODEL NAWIGOWANIA I DZIAŁAŃ

IFS KOKPIT PRODUKCYJNY
Oferujemy kilka aplikacji analitycznych, które 
umożliwiają kadrze zarządzającej oraz planistom 
dogłębną wizualizację danych. Jedną z nich jest 
IFS Kokpit Produkcyjny. To konfigurowalne, gotowe 
rozwiązanie oddaje do dyspozycji użytkownika bieżące 
informacje dotyczące statusów produkcji z perspektywy 
zasobów i materiałów. Narzędzie to może również służyć 
do podejmowania działań w obrębie szerokiego zakresu 
procesów produkcyjnych. Funkcja automatycznego 
odświeżania umożliwia monitorowanie produkcji online 
lub z poziomu urządzenia mobilnego.

System IFS Applications™ rozwiązuje ten pro-
blem, oferując zwizualizowaną informację w posta-
ci kokpitu analitycznego opartego na architekturze 
gwiazdy, obejmującą finanse, sprzedaż, zaopatrze-
nie, projekty, łańcuch dostaw, produkcję, kadry 
i inne ważne obszary. Architektura gwiazdy ma 
strukturę otwartą, więc można z niej korzystać nie-
zależnie od używanych w firmie technologii anali-
tyki biznesowej (BI) czy narzędzi.

Kolejnym wyzwaniem związanym z wdraża-
niem rozwiązań analitycznych jest integracja rapor-
towania i narzędzi BI z istniejącymi aplikacjami 
i odpowiednim interfejsem użytkownika.

System IFS Applications™ wychodzi naprzeciw 
temu wyzwaniu, oferując technologię analityki biz-
nesowej wstępnie zintegrowaną nie tylko z wido-
kiem danych w systemie IFS Applications™, ale 
również z interfejsem użytkownika IFS Enterprise 
Explorer™.

Wreszcie, aby w pełni wykorzystać potencjał 
rozwiązania, wizualizację procesów firmowych 
należy zintegrować z codziennymi działaniami 
firmy. Firma IFS oferuje kilka sposobów prowa-
dzenia analityki operacyjnej:
•  Łatwo dostępne sposoby wizualizacji danych 

w obrębie systemu IFS Applications™.
•  Analityka biznesowa (BI) osadzona w kontek-
ście biznesowym cechująca się klasyczną ergo-
nomią systemu IFS Applications™ – biznesowe 
wsparcie analityczne jest dostępne wszędzie tam,
gdzie codziennie podejmuje się decyzje biznesowe.

•  Narzędzia i komponenty wizualizacyjne i anali-
tyczne stanowiące część kluczowego procesu 
biznesowego.

•  Dedykowane komponenty analityczne oferujące 
bardziej efektywne radzenie sobie z problemami. 

•  Wizualizacja będąca częścią modelu nawigacji 
i działań aplikacji.
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WSPÓŁPRACA NA WSZYSTKICH 
PŁASZCZYZNACH

Wykorzystanie nowej generacji narzędzi 
komunikacyjnych i wspomagających współpracę 
niesie ze sobą ogromne korzyści biznesowe. 
Jednak żeby móc w pełni wykorzystać wartość 
dodaną tych narzędzi, muszą być one zintegrowane 
z rzeczywistymi procesami biznesowymi, danymi 
i aplikacjami.

MOBILNOŚĆ DOPASOWANA DO TWOICH POTRZEB
Mobilni użytkownicy biznesowi to grupa mocno 
zdywersyfikowana, obejmująca szeroki zakres 
typów użytkowników o odmiennej charakterysty-
ce, priorytetach i wymaganiach.

System IFS Applications™, dzięki wieloplatfor-
mowym rozwiązaniom wdrażanym u klienta 

i działającym w środowisku chmurowym, oferuje 
mobilność wszystkim użytkownikom.

BEZPROBLEMOWE I PROSTE WDROŻENIE
Nasze rozwiązania dla pracowników mobilnych 
opracowano na bazie połączonej architektury 
mobilnej (Unified Mobile Architecture), umożli-
wiającej korzystanie z nich zarówno w infrastruk-
turze klienta, jak i w chmurze. Mobilność jest 
immanentną cechą systemu IFS Applications™ 
umożliwiającą korzystanie z aplikacji biznesowych 
w dowolnym momencie i miejscu, z zachowaniem 
pełnej kontroli. Dostępność rozwiązań mobilnych 
w systemie IFS Applications™ przekłada się na 
redukcję kosztów, czasu oraz ryzyka związanego 
z przyszłymi zmianami technologicznymi.

APLIKACJE BIZNESOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW OKAZJONALNYCH
Użytkownicy systemu IFS Applications przebywający w podróży mogą korzystać z rozwiązań mobilnych stanowią-
cych rozwiązanie komplementarne do laptopa. Aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu tego rynku, opracowaliśmy 
aplikacje mobilne IFS Touch Apps™ obsługiwane przez platformy z systemem Android, iOS oraz Windows. 
Wszystkie aplikacje są zorientowane na specyficzne zadania (od ewidencji czasu pracy po zarządzanie delega-
cjami) i opracowane pod kątem zminimalizowania ilości wprowadzanych danych.

ROZWIĄZANIA DLA UCZESTNIKÓW MOBILNYCH PROCESÓW BIZNESOWYCH
Dla personelu utrzymania technicznego bądź personelu obsługującego magazyn rozwiązania mobilne są 
narzędziami o znaczeniu krytycznym – muszą działać każdego dnia, bez przerwy. Rozwiązanie IFS Mobilne 
Zlecenia Robocze umożliwia użytkownikom zdalne zarządzanie przepływem zleceń roboczych i ich przydziela-
nie. Moduł IFS Mobilna Obsługa Magazynu (IFS Data Warehouse Collection™) umożliwia zdalne zarządzanie 
operacjami magazynowymi, a aplikacja IFS Audit Companion™ wspiera realizowanie zadań z zakresu zapew-
nienia jakości.

ROZWIĄZANIE IFS ENTERPRISE EXPLORER DLA UŻYTKOWNIKÓW TRANSAKCYJNYCH
Użytkownicy transakcyjni, czy to pracujący w dziale finansowym, kadr, projektowym, logistycznym, sprzedaży czy 
jakimkolwiek innym, potrzebują dostępu do aplikacji biznesowych w celu wyszukiwania i tworzenia informacji. 
Z reguły taki dostęp jest najbardziej potrzebny w drodze z jednego spotkania na drugie. IFS Enterprise Explorer 
doskonale nadaje się dla użytkowników tego typu – zapewnia pełną funkcjonalność systemu IFS Applications 
użytkownikom korzystającym z urządzeń takich, jak laptopy czy tablety.
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KOMUNIKACJA ZORIENTOWANA ZADANIOWO 
IFS Talk™ to narzędzie komunikacyjne podobne do 
takich serwisów społecznościowych, jak Yammer czy 
Facebook, które umożliwia użytkownikom bizneso-
wym bezpieczną komunikację – w kontekście działań, 
wydarzeń i procesów biznesowych. Można na przy-
kład opublikować pytanie na forum i za pomocą 
IFS Talk™ szczegółowo je omówić za pomocą tzw. 
funkcji komunikacji kontekstowej. 

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE INFORMACJI
IFS Streams™ to system powiadomień opracowany 
w celu zapewnienia lepszego wglądu w procesy 
zachodzące w firmie. Przykład: odpowiedzi na 
pytanie zadane za pośrednictwem IFS Talk™ będą 
się automatycznie wyświetlać w przesyłanych stru-

mieniowo informacjach. Pełna integracja z funkcją 
IFS Tasks™ umożliwia automatyczne przydzielanie 
zadań indywidualnym użytkownikom. 

IFS Streams™ eliminuje potrzebę wracania 
do raz przydzielonych zadań i sprawdzania 
lub śledzenia ich postępu. Usługa ta umożliwia 
otrzymywanie automatycznych powiadomień 
zależnie od zdarzenia. Jeśli na przykład czekasz 
na ważną dostawę i musisz wiedzieć, czy nie ulega 
opóźnieniu, zamiast ciągłego sprawdzania daty 
dostawy możesz ustawić system tak, aby jej wszel-
kie zmiany powodowały przesłanie do Ciebie 
odpowiedniego powiadomienia z IFS Streams™. 
Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa efektywność, 
umożliwia również podniesienie poziomu świad-
czonych usług.
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PRACUJ TAK, JAK CHCESZ

Narzędzia używane do prowadzenia firmy powinny 
zwiększać jej efektywność. Jednak zbyt często 
użytkownicy, zamiast po prostu z nich korzystać, 
tracą czas na „przepychanki” z niezoptymalizo-
wanymi aplikacjami. Dlatego właśnie system 
IFS Applications – dzięki zorientowaniu na komfort 
użytkowania i efektywność – wytycza nowe stan-
dardy użyteczności. Można teraz więcej czasu 
poświęcić na faktyczną pracę, zamiast borykać się 
z problemami stawianymi przez nieergonomiczne 
oprogramowanie.

ATRAKCYJNY, INTUICYJNY, WYDAJNY
System IFS Applications™ zapewnia atrakcyjne oraz 
intuicyjne środowisko pracy, niezależnie od używa-
nego urządzenia – doskonale współpracuje z table-
tami, laptopami i komputerami stacjonarnymi. 
Łatwość obsługi i funkcje zapewniające oszczędność 
czasu bardziej efektywnie wspomagają czynności 

zawodowe i umożliwiają wykorzystanie pełnego 
potencjału aplikacji. Atrakcyjny wygląd w połącze-
niu ze znanymi funkcjami, takimi jak wyszukiwa-
nie, nawigacja bezpośrednia i oparte na ikonach 
menu, zwiększa pewność siebie i zachęca do poszu-
kiwania nowych funkcjonalności oferowanych 
przez rozwiązanie. To wszystko zwiększa zaanga-
żowanie w wykonywaną pracę i chęć korzystania 
z aplikacji w celu szybszego wykonywania zadań, 
wspiera również tworzenie nowych inicjatyw pro-
ceduralnych i firmowych praktyk.

PRZEGLĄDARKA FIRMOWA
System IFS Applications™ działa podobnie do prze-
glądarki internetowej, umożliwiając nawigację za 
pomocą hiperłączy, kategorii elementów ulubio-
nych i innych narzędzi. Takie rozwiązanie sprawia, 
że nawigacja po obszarach firmowych jest równie 
prosta, jak korzystanie z internetu. Co więcej, 
narzędzie zapamiętujące ostatnio otwarte ekrany 
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wydatnie ułatwia pracę wielozadaniową i przedzie-
ranie się przez ogromne ilości danych. 

WYSOKI STOPIEŃ KONFIGUROWALNOŚCI 
Nie ma dwóch identycznych firm. System 
IFS Applications™ umożliwia użytkownikowi 
dopasowanie interfejsu do własnych potrzeb oraz 
do potrzeb środowiska roboczego. Użytkownicy 
niezaawansowani mogą zacząć od widoku prostego, 
zawierającego minimalną liczbę elementów i doda-
wać kolejne wraz ze wzrostem ich umiejętności 
związanych z obsługą oprogramowania. Systemu 
IFS Applications™ można używać z poziomu małego
zestawu widocznych narzędzi, możliwego do wy-
świetleniu na ekranach laptopów o mniejszej prze-
kątnej i ultrabooków. W przypadku posiadania wię-
kszego wyświetlacza można wyświetlić jednocze-
śnie więcej elementów oraz powiązanych informacji.

W PEŁNI WBUDOWANY MODUŁ CRM
System IFS Applications™ zawiera moduł do zarzą-
dzania relacjami z klientem (CRM). Jest on ściśle 

zintegrowany z innymi procesami systemu 
IFS Applications™. Komponent CRM oferuje pełny 
ogląd danych w tym również transakcyjnych. 
Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do informa-
cji dotyczących bieżących i potencjalnych partne-
rów biznesowych firmy, mogą z nich korzystać 
w czasie rzeczywistym i efektywniej nimi zarządzać. 

POSZERZANIE MODELU DANYCH, INTERFEJS 
UŻYTKOWNIKA I WIELE WIĘCEJ
System IFS Applications™ umożliwia tworzenie 
nowych pól i dodawanie ich do okien aplikacji. 
Na przykład firma chcąca zarządzać samochodami 
służbowymi pracowników może zorganizować 
repozytorium danych o pojazdach i utworzyć 
w systemie IFS Applications™ odpowiednie pole 
umożliwiające pracownikom rejestrowanie aktual-
nie używanych pojazdów. Zadanie, które normalnie 
zabrałoby doświadczonemu programiście wiele 
godzin pracy, może teraz wykonać, w czasie liczo-
nym w minutach, nawet pracownik bez kompeten-
cji programistycznych.
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OPROGRAMOWANIE, KTÓRE 
NIE SPOWALNIA PRACY

Oprogramowanie biznesowe powinno przyspieszać 
działanie firmy, a nie je spowalniać. System 
IFS Applications umożliwia czerpanie korzyści ze 
zmian dzięki nowemu poziomowi elastyczności 
i szybkości działania. Wraz z rozwojem firmy można 
w systemie dodawać nowe funkcjonalności i możli-
wości, jeszcze bardziej zwiększając opłacalność 
wdrożonego oprogramowania.

NOWE FUNKCJE ZALEŻNIE OD POTRZEB
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw często 
wymaga wdrażania funkcji, które nie dodają żadnej 
wartości do kluczowych procesów biznesowych, 
jednak i tak są wymagane z uwagi na całościowy 
wymiar działania aplikacji. Może to prowadzić do 
jeszcze większego skomplikowania systemu 
i zwiększenia ponoszonych kosztów spowodowa-
nych nieefektywnymi implementacjami. A ponie-
waż z czasem wymagania biznesowe ewoluują, 
samo oprogramowanie często staje się kłodą na 
drodze zmian strategicznych. 

W odróżnieniu od produktów innych 
dostawców, stanowiących mieszaninę aplikacji, sys-
tem IFS Applications™ opracowano od podstaw 

z myślą o jego rozbudowie zgodnie z zapotrzebo-
waniem firmy.

System IFS Applications™ obsługuje zróżnico-
wane i ewolucyjne modele biznesowe za pomocą 
jednej aplikacji nadrzędnej. Dzięki niemu można 
korzystać z potrzebnych funkcji od razu, a nie cze-
kać na ich wdrożenie.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI ZA KAŻDYM RAZEM
Nasze łatwe w instalacji aktualizacje umożliwiają 
dynamiczne wychodzenie naprzeciw wymaganiom 
firmowym i ewoluującym oczekiwaniom użytkow-
ników. Dzięki nim firma jest zawsze w posiadaniu 
aktualnego oprogramowania i najnowszych funkcji.

System IFS Applications™ zapewnia szybkie 
wdrożenie i łatwość obsługi już od początku. 
Dzięki szerokiej funkcjonalności, pełnej obsłudze 
rozwiązania i doskonałym możliwościom dopaso-
wania i konfiguracji aplikacji pod kątem konkret-
nych zastosowań, utrzymujemy czas i koszty 
wdrożenia na niskim poziomie.

WIELOWARSTWOWA ARCHITEKTURA APLIKACJI
Wielowarstwowa architektura aplikacji (LAA) 
systemu IFS Applications™ upraszcza wdrożenie 

ROZSZERZANIE MODELU BIZNESOWEGO

Coraz większa grupa producentów wykracza poza swój dotychczasowy model działania i oferuje swoim klientom szereg wysokiej 
jakości usług dodanych. Poprzez dodanie odpowiednich komponentów systemu IFS Applications firmy mogą stworzyć i kontrolo-
wać rozbudowany globalny łańcuch dostaw przy jednoczesnym oferowaniu i zarządzaniu usługami na poziomie krajowym. 
Zastosowanie w takich przypadkach obsługi ręcznej procesów lub integracja z dostarczonym przez innego dostawcę rozwiązań 
klasy ERP może pozbawić firmę nieodzownej przewagi konkurencyjnej.
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i przyszłe aktualizacje systemu. Zapewnia ona 
rozdzielenie kodu głównego rozwiązania, zmian 
lokalizacyjnych oraz modyfikacji. Architektura 
wielowarstwowa umożliwia dopasowanie systemu 
IFS Applications™ poprzez konfigurowanie, a nie 
modyfikowanie.

Co więcej, architektura wielowarstwowa 
znacząco redukuje wysiłki i koszty związane 
z migracjami do przyszłych wersji systemu 
IFS Applications™. Konfiguracje, nawet w przypad-
ku modyfikacji, są nakładane na przyszłe wersje. 
Eliminuje to konieczność ich przebudowy lub 
rozwoju – przekładając się na oszczędność czasu 
i pieniędzy.

MNIEJ MODYFIKACJI 
Wiele pakietów oprogramowania dla przedsię-
biorstw wymaga długich prac związanych z dopa-
sowaniem ich do wymagań użytkowników. 
Tworzenie i wdrażanie modyfikacji tych rozwiązań 

jest czasochłonne i często trwa na tyle długo, że nie 
jest w stanie zaspokoić na czas zmiennych wyma-
gań firmy. System IFS Applications™ opracowano 
pod kątem wykorzystania najlepszych praktyk fir-
mowych, łatwego dopasowywania i bezproblemo-
wej rozbudowy bez konieczności modyfikowania 
oprogramowania.

SKALOWALNOŚĆ ROZMIAROWA I FUNKCYJNA 
System IFS Applications™ rośnie wraz z firmą, 
nowymi lokalizacjami, rosnącą liczbą użytkowni-
ków czy oddziałów. Rozwija się również poprzez 
dodawanie nowych komponentów i funkcjonalno-
ści. Na przykład korporacja o zasięgu globalnym 
może zdecydować się na wdrożenie systemu 
IFS Applications™ wyłącznie w obrębie małej 
jednostki biznesowej. Następnie, bez konieczności 
wprowadzania znaczących zmian, może takie 
pilotowe rozwiązanie rozszerzyć na całą globalną 
organizację.

WARSTWA PERSONALIZACJI

WARSTWA KONFIGURACJI

WARSTWA KASTOMIZACJI

WARSTWA 
ROZSZERZEŃ

WARSTWA
LOKALIZACJI

WARSTWA PODSTAWOWA

WARSTWA SZKIELETOWA

M
ET

AD
AN

E

WARSTWY UPRAWNIENIA DO ZMIAN

użytkownik końcowy skróty, wzorce wyszukiwań, wzorce ekranów …

Lobby, pola specjalne, obiekty specjalne, 
zdarzenia specjalne, wygląd raportów …

analityk biznesowy/power user

deweloper – IFS lub partner

deweloper – IFS

deweloper – IFS

deweloper platformy i wzorców

KO
D

ARCHITEKTURA 
WIELOWARSTWOWA LAA
(LAYERED APPLICATION 

ARCHITECTURE)
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STWORZONY DLA ZMIANY

Największe sukcesy odnoszą ci, którzy najlepiej 
potrafią się zaadaptować do zmian. Dlatego właśnie 
system IFS Applications opracowano w sposób 
umożliwiający osiągnięcie szybkiego zwrotu z nowo 
dodanych komponentów, funkcji i praktyk roboczych 
— bez zakłócania pracy istniejących już aplikacji 
biznesowych. Skupiamy się na wbudowywaniu 
w naszą aplikację innowacyjnych rozwiązań, aby 
wszyscy mogli cieszyć się korzyściami, nie tylko ci, 
których stać na zakup i integrację odrębnych 
aplikacji i technologii.

JEDNA INWESTYCJA – DŁUGOTRWAŁE KORZYŚCI 
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw jest jedną 
z najważniejszych inwestycji majątkowych firmy. 
Musi być nie tylko najnowocześniejsze w chwili 
wdrożenia, ale również ekonomiczne. Musi rów-
nież generować korzyści przez cały cykl życia. Co 
najważniejsze, komponenty rozwiązania muszą być 
podatne na aktualizację, wymianę oraz dodawanie 
nowych komponentów przy minimalnych przesto-
jach i wpływie na bieżące działania firmy. 

Nieustannie dążymy do wyjścia naprzeciw tym 
kryteriom za pomocą systemu IFS Applications™, 
inwestując czas i energię w tworzenie solidnych 
projektów zdolnych do dostosowania się do przy-
szłych zmian. Częścią naszej strategii jest zamknię-
cie i odizolowanie warstw architektury i podstawo-
wych komponentów systemu, by następnie można 
było wpływać na ich funkcjonalność bez ingerencji 
w ich zawartość. A ponieważ naszą technologię 
można w tak dużym stopniu dostosowywać, jest 
ona w stanie pomóc klientom w redukcji długoter-
minowego całkowitego kosztu eksploatacji systemu.

Wreszcie, jeśli to tylko możliwe, stosujemy 
standardowe komponenty oprogramowania, co 
umożliwia redukcję kosztów utrzymania związa-
nych z wcześniej opracowanym oprogramowaniem.

Nasze zaangażowanie w technologie standardo-
we i znane produkty oznacza, że możemy wymie-
niać i aktualizować je w środowiskach izolowanych 
bez ingerowania w działanie reszty aplikacji. 

Umożliwia nam to również redukcję czasu roz-
ruchu i kosztów szkolenia integratorów systemu, 
programistów oraz administratorów.

w naszą aplikację innowacyjnych rozwiązań, aby 
wszyscy mogli cieszyć się korzyściami, nie tylko ci, 
których stać na zakup i integrację odrębnych 
aplikacji i technologii.

JEDNA INWESTYCJA – DŁUGOTRWAŁE KORZYŚCI 
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw jest jedną
z najważniejszych inwestycji majątkowych firmy.
Musi być nie tylko najnowocześniejsze w chwili 
wdrożenia, ale również ekonomiczne. Musi rów-
nież generować korzyści przez cały cykl życia. Co
najważniejsze, komponenty rozwiązania muszą być 
podatne na aktualizację, wymianę oraz dodawanie 
nowych komponentów przy minimalnych przesto-
jach i wpływie na bieżące działania firmy. 

było wpływać na ich funkcjonalność bez ingerencji 
w ich zawartość. A ponieważ naszą technologię 
można w tak dużym stopniu dostosowywać, jest 
ona w stanie pomóc klientom w redukcji długoter-
minowego całkowitego kosztu eksploatacji systemu.

Wreszcie, jeśli to tylko możliwe, stosujemy 
standardowe komponenty oprogramowania, co
umożliwia redukcję kosztów utrzymania związa-
nych z wcześniej opracowanym oprogramowaniem.

Nasze zaangażowanie w technologie standardo-
we i znane produkty oznacza, że możemy wymie-
niać i aktualizować je w środowiskach izolowanych
bez ingerowania w działanie reszty aplikacji.

Umożliwia nam to również redukcję czasu roz-
ruchu i kosztów szkolenia integratorów systemu,
programistów oraz administratorów.

Kolejna wersja rozwiązań mobilnych 
wykorzystująca środowisko Java ME

Rozwiązanie do raportowania 
wzbogacone o obsługę XML i XSL/FO

Zastąpienie środowiska CORBA środowiskiem 
Java EE w warstwie pośredniej

2005222



13IFS APPLICATIONS – ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Firma IFS wielokrotnie wprowadzała ewolucyjne 
zmiany technologii i architektury bez zakłócania 
pracy aplikacji nadrzędnych.

Interfejs IFS Enterprise 
Explorer zastępuje 
IFS Windows Klient

Narzędzia projektowe i rozwojowe 
usprawniające rozwijanie aplikacji

Oprogramowanie i usługi wsparcia 
w rozwiązaniu IFS Cloud

Wprowadzenie aplikacji dotykowych 
IFS Touch Apps dla smartfonów

Uruchomienie aplikacji w środowisku 
chmury publicznej − Microsoft Azure

Ujednolicona architektura mobilna 
w systemach operacyjnych iOS, 

Android i Windows

Wprowadzenie wielowarst-
wowej architektury aplikacji

201555
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DZIAŁAJ GLOBALNIE 
I ZDECYDOWANIE

Do niedawna problemem było zarządzanie działaniami 
wielkich organizacji w wielu lokalizacjach, krajach 
czy kontynentach. Obecnie, nawet średniej wielkości 
firmy muszą działać tak jak przedsiębiorstwa globalne. 
W rezultacie coraz więcej firm potrzebuje oprogramo-
wania wspierającego działalność globalną.

OD PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 
DO GLOBALNEGO
Wiele firm rozwija się w podobny sposób. Powstają 
w wybranym regionie. Następnie rozpoczynają 
działalność w kolejnych krajach poprzez odrębne, 
niezależne jednostki biznesowe. Kolejnym krokiem 
jest przekształcenie w zarządzaną międzynarodowo 
firmę obecną w kilku krajach, przy interakcji z jed-
nostkami biznesowymi w poszczególnych krajach 
i współdzieleniu zasobów między regionami. 

Dla takich firm niewystarczająca staje się oferta 
rozwiązań zlokalizowanych pod kątem spełnienia 
wymagań określonego kraju. Niewiele sensu ma 
również oferowanie aplikacji obsługujących jedno-
cześnie wiele firm w różnych krajach w pojedyn-
czej instalacji. Takie firmy oczekują narzędzi, które 
efektywnie obsługują procesy realizowane w wielu 
firmach w różnych krajach, a jednocześnie realizują 
strategię pojedynczej instancji. 

Gdy jednak firmy zaczynają poszukiwać opro-
gramowania wspierającego planowanie, realizację 
i kontrolę kluczowych procesów na poziomie glo-
balnym, często napotykają na wiele problemów.

WIELE LOKALIZACJI, WIELE JĘZYKÓW, WIELE WALUT 
I JESZCZE WIĘCEJ
System IFS Applications™ wspiera działające mię-
dzynarodowo organizacje mające ustrukturyzowa-

DZIAŁALNOŚĆ 
LOKALNA

DZIAŁALNOŚĆ 
W WIELU KRAJACH

DZIAŁALNOŚĆ 
MIĘDZYNARODOWA

DZIAŁALNOŚĆ 
GLOBALNA

Rozpoczęcie działań globalnych zwykle poprzedzone jest działalnością 

rozlokowaną w wielu krajach lub działalnością międzynarodową.
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ne wymagania podatkowe i prawne, zależne od 
kraju. Naszym celem jest objęcie wszystkich kra-
jów, w których działają nasi klienci, przy jednocze-
snym zminimalizowaniu liczby wymaganych 
dodatków i firm pośredniczących. System 
IFS Applications™ w wersji podstawowej wspiera 
działalność przedsiębiorstw w ponad 40 krajach. 

Nasz produkt oferuje również funkcjonalność 
na poziomie wymaganym przez firmy o zasięgu 
globalnym. System jest dostępny w ponad 20 języ-
kach w wielu jednostkach miar oraz w wielu walu-
tach, co doskonale predestynuje go do obsługi 
wielu lokalizacji, oddziałów i jednostek bizneso-
wych. Funkcjonalność systemu wydatnie ułatwia 
dodawanie nowych geograficznych jednostek biz-
nesowych lub spółek zależnych, jak również szyb-
kie wdrażanie w nich procesów głównych, takich 
jak obsługa kadr, finansów, zarządzania zapasami 

i projektami. Wszystko dlatego, że w dzisiejszych 
czasach pracownicy mogą być zatrudnieni w jednej 
firmie, przedstawiać raporty kierownikowi z dru-
giej firmy, a rozliczać projekty według czasu okre-
ślonego w trzeciej. 

Dodatkowo system IFS Applications™ oferuje 
pełną obsługę wielu modeli produkcyjnych i proce-
sów biznesowych umożliwiających współdzielenie 
jednego rozwiązania przez kilka oddziałów tej 
samej firmy.

GLOBALNA APLIKACJA W JEDNEJ INSTANCJI
Gdy firma zaczyna działać na skalę globalną, 
ogromną korzyścią jest oparcie biznesu na pojedyn-
czej, globalnej aplikacji. Strategia pojedynczej 
instancji w skali globalnej umożliwia firmom 
uproszczenie struktury i redukcję kosztów, a także 
zwiększa i przyspiesza ich możliwości analityczne. 

System IFS Applications™ działa jako pojedyn-
cza instancja, umożliwiając rozszerzanie działań na 
nowe rynki bez potrzeby wdrażania wielu syste-
mów, niemniej jednak, jeśli jednak klient sobie tego 
życzy, zawsze może to zrobić. System pozwala 
również na zarządzanie pracownikami z całego 
świata, niezależnie od lokalizacji lub struktury 
raportowania.

Firma IFS oferuje również wdrożenia, usługi 
oraz wsparcie wszędzie tam, gdzie działają firmy jej 
klientów, pomagając im na poziomie lokalnym przy 
równoczesnym wykorzystaniu zasobów i know-
how organizacji międzynarodowej z dużym 
doświadczeniem w zarządzaniu globalnymi wdro-
żeniami.

WIELE
LOKALIZACJI

WIELE
JĘZYKÓW

WIELE
KRAJÓW

WIELE
ODDZIAŁÓW

WIELE
TRYBÓW

WIELE
WALUT
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OPRACOWANY 
BEZ KOMPROMISÓW...

We wszystkich naszych projektach korzystamy z pro-
gramowania zwinnego (ang. agile software develop-
ment) i posiadamy narzędzia, architekturę i procesy 
dostosowane do ciągłych zmian. Dodatkowo angażuje-
my naszych klientów już na wczesnym etapie tworzenia 
rozwiązań i bezkompromisowo podchodzimy do jakości, 
kosztów i czasu. 

ZAANGAŻOWANIE W ROZWÓJ UWZGLĘDNIAJĄCY 
RÓŻNORODNOŚĆ TEMPA ZMIAN
IFS była jedną z pierwszych firm, które przyjęły stra-
tegię rozwoju aplikacji uwzględniającą różnorodność 
tempa pojawiających się zmian. Zastosowana meto-
dyka uwzględnia kategoryzowanie, wybór, zarządza-
nie i kontrolę aplikacji celem zapewnienia wsparcia 
wdrażanych zmian biznesowych. 

Przyjęliśmy to podejście z uwagi na fakt, że na 
pierwszym miejscu stawiamy doskonałość świad-
czonych usług. Stosując strategię rozwoju uwzględ-
niającą różnorodność tempa dokonujących się 
zmian, możemy rozwijać pomysły w ciągle ulep-
szanym środowisku. Takie podejście stanowi dla 
naszych klientów gwarancję korzyści w możliwie 
najkrótszym czasie.

ROBOCZY OBSZAR INNOWACJI 
Kolejnym motorem innowacji firmy IFS jest dział 
IFS Labs™. Dział IFS Labs™ wykracza poza obecne 
oczekiwania związane z oprogramowaniem dla 
przedsiębiorstw. Inspirują nas technologie klienckie 
oraz innowacyjne rozwiązania pochodzące z wielu 
różnych branż. Pomysły te wdrażamy w systemie 
IFS Applications™. 

INTERNET RZECZY
Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) oznacza obiekty przesyłające dane bez udziału człowieka za pomocą internetu. 
 Nawet, jeśli dane generowane przez urządzenia i czujniki można już teraz odbierać i analizować, pełny potencjał tej 
„inteligencji” w kontekście oprogramowania biznesowego nie jest jeszcze znany. Dział IFS Labs zajmuje się sprawdza-
niem sposobów, za pomocą których firmy optymalizują własne działania w zmiennym środowisku biznesowym, integru-
jąc świat urządzeń ze światem oprogramowania biznesowego poprzez otwartą architekturę IT.

URZĄDZENIA „WEARABLES”
Urządzenia typu „wearables”, następna generacja inteligentnych urządzeń przenośnych, oferuje 
nowe możliwości z zakresu pracy z danymi. 
 Dział IFS Labs pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać inteligentne zegarki i okulary 
w środowisku biznesowym. Technologia „wearables” pozwala na pracę przy wsparciu sterowanych 
głosem urządzeń umożliwiających wyświetlanie informacji lub wykonywanie różnych zadań.

INTELIGENTNY ASYSTENT
Smartfony niezwykle upraszczają sposób uzyskiwania dostępu i raportowania danych biznesowych, jednak w dalszym 
ciągu wymagają ekranu i klawiatury. Głos jest najbardziej naturalnym sposobem komunikacji, więc dlaczego nie mielibyśmy 
porozumiewać się za jego pomocą z naszym oprogramowaniem dla przedsiębiorstw? Opracowaliśmy rozwiązanie wykorzy-
stujące potencjał komunikacji głosowej w interakcji z oprogramowaniem dla przedsiębiorstw.

THE
INTERNET 
OF THINGS

PROTOTYPY KONCEPCYJNE DZIAŁU IFS LABS
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...WDRAŻANY
ELASTYCZNIE

Oferujemy funkcje, których klienci będą 
potrzebować jutro, by ich praca zyskała na 
efektywności i wydajności.

WDROŻENIE W INFRASTRUKTURZE WŁASNEJ 
LUB W CHMURZE
System IFS Applications™ oferuje opcje wdrożeniowe 
dopasowane do oczekiwań przedsiębiorstwa klienta. 
Dzięki swojej komponentowej architekturze system 
może zostać wdrożony jako kompletny pakiet opro-
gramowania w jednej instancji albo jako rozwiązanie 
szkieletowe lub punktowe obsługujące kluczowe pro-
cesy w strategii dwuwarstwowej. Komponenty można 
wdrażać stopniowo – klient koncentruje się tylko na 
tym, czego w danej chwili potrzebuje.

Użytkownik ma również pełną swobodę decy-
zji co do sposobu wdrożenia rozwiązania we własnym 
centrum danych, we współpracy z partnerem hostin-
gowym, w publicznej chmurze, ale może też zlecić 
całkowite wdrożenie oprogramowania w chmurze 
firmie IFS. Wdrażany w przedsiębiorstwie system 
IFS Applications™ doskonale współpracuje z serwera-
mi z systemem operacyjnym Windows, Linux i Unix, 
jak również z systemami sprzętowo-programowymi. 
Jeśli IFS Applications będzie uruchomiony w środo-
wisku Microsoft® Azure™, to wykorzystując usługę 
IFS Managed Cloud™ opartą na technologii 
Microsoft® Azure™ klient może zarządzać aplikacją 
osobiście bądź powierzyć zarządzanie sprawdzonemu 
partnerowi z branży IT bądź firmie IFS.

Rozwiązanie lokalne Tradycyjny hosting aplikacji 
świadczony poprzez 

zewnętrznego dostawcę 
usług hostingowych

IFS Cloud – infrastruktura 
jako usługa (IaaS)

w środowisku Microsoft 
Azure

Usługa IFS Managed 
Cloud w środowisku 

Microsoft Azure

KOMPLETNY PAKIET, 
POJEDYNCZA INSTANCJA

ROZWIĄZANIE DWUWARSTWOWE WDRAŻANIE ETAPOWE 
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WSPARCIE SERWISOWE 
W CZASIE WDROŻENIA 
I PÓŹNIEJ

„Wdrożenie systemu ERP może być procesem trudnym i powiązanym z wieloma 
rodzajami ryzyka. Zespół IFS pomógł nam stawić im czoło i umożliwił pomyślne 
wdrożenie. Ważne jest nie tylko podejmowanie odpowiednich kroków podczas 
wyboru rozwiązania ERP, ale również posiadanie rzetelnego i zaufanego partnera, 
który przeprowadzi firmę przez cały proces. Zdecydowanie polecam firmę IFS 
jako zaufanego partnera w projektach wdrożenia rozwiązań ERP”.

MD. SHAHIDUL ISLAM, DYREKTOR DS. FINANSOWYCH, RANGS LIMITED, SRI LANKA

„Kiedy zdecydowaliśmy się na skorzystanie z tego rozwiązania, za cel 
obraliśmy sobie niewprowadzanie modyfikacji. Nasi użytkownicy przyzwy-
czaili się do implementacji produktu standardowego, który w pewnym 
stopniu możemy dostosować do własnych potrzeb. Jeśli chodzi o obsługę 
techniczną systemu, wszystko dzieje się wewnętrznie, nie musimy już prze-
prowadzać wielu zewnętrznych prac. Kiedyś potrzebowaliśmy zewnętrznej 
pomocy 24-7, teraz polegamy na wsparciu firmy IFS”.

KATHY KRYSZAK, ANALITYK BIZNESOWY, QUADTECH, USA

„System IFS Applications szybko się zwrócił i pozwala 
nam teraz sprawniej reagować na potrzeby naszych 
klientów. Wdrożenie i uruchomienie IFS Applications 
zmieściło się w wyznaczonych ramach czasowych 
i budżetowych”.

JAMES TIERI, DYREKTOR DS. IT, HOLLAND COMPANY, USA

W rozwoju usług posprzedażnych największy nacisk 
kładziemy na szybkość działania, staranność i efekty. 
Klienci mogą wybrać z naszej oferty pakietów usług 
posprzedażnych taki, który dokładnie odpowiada 
ich działalności.

Dzięki swojej strukturze system IFS Applications™ 
jest dużo prostszy i szybszy we wdrażaniu niż 
wielu jego konkurentów. Pozwala to uniknąć dłu-
gich i drogich projektów wdrożeniowych, a uru-
chomienie systemu i przygotowanie do działania 
w minimalnym stopniu zakłóca bieżącą działalność 
organizacji.

Nasze podejście do wdrożenia sprowadza się do 
tego, by zapewnić pełną sprawność operacyjną 
klientów w możliwie najkrótszym czasie. Aby to 
osiągnąć, tworzymy zespoły dedykowane, które 
zajmują się tymi samymi projektami i klientami 
przez cały proces wdrażania systemu i po jego 
zakończeniu. Dzięki temu mamy pewność odpo-
wiedniego poziomu reakcji z naszej strony, która 
przekłada się na proaktywny program obsługi 
posprzedażnej.

Dzięki globalnej sieci biur zapewniamy lokalną 
obecność na praktycznie każdym rynku na całym 
świecie oraz szybką reakcję i pomoc, gdy jest ona 
potrzebna. Nasza rosnąca sieć partnerów oferuje 
stale rosnącą gamę usług i dodatków zwiększają-
cych komfort korzystania z systemu IFS. 

Kolejnym ważnym aspektem naszego wsparcia 
serwisowego jest wybór kanału komunikacji. 
Oprócz Internetowego Centrum Wsparcia IFS, 
które zapewnia nieograniczony i bezpieczny dostęp 
online do usług serwisowych, klienci mają także 
dostęp telefoniczny do wyspecjalizowanych kon-

sultantów produktowych, którzy wyróżniają się 
zaangażowaniem i indywidualnym sposobem 
świadczenia pomocy.

Pracownicy firmy IFS i klienci mogą wymieniać 
pomysły i spostrzeżenia w openIFS, czyli w kanale 
biznesowym dostępnym na stronie internetowej 
IFS. Zakres i gruntowność prowadzonych tam 
dyskusji czynią z tego obszaru bardzo ważny 
i unikalny punkt informacyjny, który z dnia 
na dzień zyskuje coraz większą popularność.
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„Analizując wcześniejsze szybkie wdrożenie sys-
temu IFS Applications, jesteśmy pewni, że 
i w tym przypadku nastąpi równie szybki zwrot 
z inwestycji – poprzez redukcję zbędnych źródeł 
danych, jak również przez zwiększenie efektyw-
ności użytkowników”. 

PÄIVI REDIG, DYREKTOR DS. IT, RUSTA, 
SZWECJA

„Współpraca z zespołem IFS bardzo nam się podobała; wszyscy 
byli świetnymi fachowcami, a projekt zakończyliśmy w założonych 
ramach czasowych i budżetowych. Nasza firma działa teraz ela-
stycznie i może wychodzić naprzeciw potrzebom rynkowym oraz 
pomyślnie realizować projekty dzięki systemowi zapewniającemu 
nam konkurencyjność”. 

IAN SYDNEY, DYREKTOR DS. FINANSOWYCH, BRIERTY, AUSTRALIA 
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„Projekt zakończył się pomyślnie, moim zdaniem z dwóch 
powodów. Pierwszym z nich jest jakość systemu 
IFS Applications, co potwierdza całkowity brak problemów 
krytycznych po jego uruchomieniu. Drugi powód to udział 
w projekcie wielu doświadczonych członków naszego zespołu 
IFS Group”. 

KOJI SAGA, STARSZY MENEDŻER, NEC, JAPONIA 
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krytycznych po jego uruchomieniu. Drugi powód to udział 
w projekcie wielu doświadczonych członków naszego zespołu 
IFS Group”. 

KOJI SAGA, STARSZY MENEDŻER, NEC, JAPONIA 

„IFS Applications to system wszechstronny, elastyc-
zny i łatwy we wdrożeniu. Stanowi dowód na to, 
że firma IFS to dobry wybór”. 

SU XIN, STARSZY MENEDŻER DS. IT, VTECH, CHINY

„Wdrożenie odbyło się sprawnie i zgodnie z pla-
nem. Od tamtego czasu rozwiązanie wymagało 
zaledwie minimalnych modyfikacji”. 

TOMASZ WASILUK, KIEROWNIK PROJEKTU, 
VECTOR, POLSKA 
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nem. Od tamtego czasu rozwiązanie wymagało 
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VECTOR, POLSKA 

„Jednym z kluczowych dla sukcesu czynników było włączenie kon-
sultantów firmy IFS do naszego zintegrowanego zespołu projekto-
wego. Nie było „nas” i „ich”; wszyscy byliśmy częścią tego samego 
zespołu. Konsultanci firmy IFS naprawdę starają się poznać nas 
jako firmę i zrozumieć, na czym dokładnie polega nasza działal-
ność. Poczuwają się w tym zakresie do odpowiedzialności i chcą 
osiągnąć jak najlepsze efekty. Dzięki temu są dla nas naturalnym 
partnerem”.

ARJEN HOEFKENS, DYREKTOR DS. IT, HEEREMA FABRICATION 
GROUP, HOLANDIA

„Z uwagi na zatrudnianych przez nas na całym świecie 530 użytkowni-
ków systemu, z których wielu pracuje w przejętych przez nas firmach, 
potrzebowaliśmy takiej aplikacji, która byłaby w stanie nie tylko działać 
natychmiast po określonym i nieprzesuwalnym terminie, ale także 
takiej, która da się wdrożyć w wielu różnych firmach na wielu różnych 
rynkach”.

CHRIS BEVERIDGE, DYREKTOR DS. IT W DZIALE SYSTEMÓW 
NADAWCZYCH, VITEC, WIELKA BRYTANI
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System IFS Applications wykorzystuje te same zasa-
dy, które przyczyniły się do sukcesu producentów 
samochodów − produkcja i montaż podzespołów. 
Dzięki zorientowanej na usługi architekturze kompo-
nentowej można wybrać tylko te elementy, które są 
potrzebne, a pozostałe – w miarę rozwoju i później-
szych potrzeb firmy.

System IFS Applications™ składa się z ponad 100 
komponentów biznesowych, które z kolei obejmu-
ją ponad 6000 mniejszych komponentów technicz-
nych. Każdy komponent posiada jasno określoną 
funkcję i zoptymalizowany pod jej kątem interfejs. 
Takie podejście umożliwia zmianę oraz rozbudowę 
pojedynczych komponentów bez naruszania pozo-
stałych części systemu. Korzyścią wynikającą 
z powyższego podejścia jest możliwość wyboru 
wyłącznie wymaganych komponentów systemu. 

Kolejne komponenty można dodawać bez ingeren-
cji w strukturę komponentów już używanych. 
Umożliwia to rozbudowę wdrożonego systemu 
w sposób uporządkowany, bez znaczących ingeren-
cji w system.

TYLKO TO, CO NIEZBĘDNE

„Adaptacyjność komponentów systemu 
IFS Applications bardzo ułatwia zmiany naszych pro-
cesów biznesowych. Gdy zaczęliśmy korzystać z sys-
temu IFS Applications, głównym obszarem naszej 
działalności była produkcja, jednak wraz z upływem 
lat profil naszej firmy się zmieniał i w chwili obecnej 
kierujemy się bardziej w stronę obsługi procesów 
związanych z łańcuchem dostaw. Komponentowa 
budowa systemu IFS znacznie ułatwiła nam wprowa-
dzenie wymaganych zmian bez naruszenia pozosta-
łych wykorzystywanych komponentów systemu”.

Sandra Sable, analityk operacyjny, Spang & Company

FIRMA SPANG & COMPANY 
KUPIŁA:

IFS Finanse

IFS Zasoby ludzkie

IFS Projektowanie

IFS Projekt

IFS Produkcja

IFS Łańcuch dostaw

IFS Sprzedaż i serwis

IFS Remonty

IFS Technologie biznesowe IFS FOUNDATION1™ — WIELOWARSTWOWA ARCHITEKTURA APLIKACJI I TECHNOLOGIA
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IFS APPLICATIONS 
— ROZWIĄZANIA DLA 
ELASTYCZNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW
System IFS Applications to rozwiązanie, które może być rozbudowywane wraz ze wzrostem wymagań klienta 
i rozwojem firmy. Komponentowa architektura bardzo ułatwia wprowadzanie nowych funkcji, co umożliwia 
klientom nadążanie za nowymi potrzebami.
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KOMPONENTY O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Komponenty o charakterze ogólnym stanowią zestaw wszechstronnych narzędzi uspraw-
niających, ułatwiających i obsługujących kluczowe procesy firmowe realizowane w więk-
szości branż i przedsiębiorstw. Procesy te obejmują analitykę biznesową, zarządzanie 
zrównoważonym rozwojem oraz łańcuchem dostaw, modele procesów, jak również zarzą-
dzanie dokumentacją, jakością i cyklem życia.

IFS REGUŁY KSIĘGOWE oferuje powszechny zestaw reguł dla wszystkich ręcznych i automatycz-
nych księgowań w systemie IFS Applications. Umożliwia doskonały przegląd danych zapewniający 
bezpieczeństwo modelu księgowego firmy. Ustandaryzowane interfejsy upraszczają obsługiwanie 
transakcji wysyłanych i otrzymywanych w systemie IFS Applications oraz w rozwiązaniach bizne-
sowych innych producentów.

IFS ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ zapewnia kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach cyklu 
życia produktu na wszystkich elementach łańcucha dostaw. Wykorzystując istniejące dane, kom-
ponent ten pozwala tworzyć materiałowe i środowiskowe deklaracje produktu. Służy także jako 
baza do raportowania środowiskowego, np. zgodnie z wytycznymi GRI (Global Reporting 
Initiative). Jego elastyczność predestynuje go do wszelkich zastosowań związanych z zachowa-
niem zgodności z przepisami, jak również do kontroli ekoznaków.

IFS ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ daje pełną kontrolę nad dokumentacją w firmie. Obsługuje 
procesy tworzenia i przetwarzania dokumentów i zapewnia łatwe w użyciu narzędzia wyszukiwa-
nia. Inne dostępne funkcje i narzędzia to: ścieżki zatwierdzania przepływu prac i dokumentów, 
szablony ścieżek zatwierdzania oraz zarządzanie wersjami i publikowanie dokumentów, wsparcie 
przy skanowaniu faktur (OCR) i obsługa dokumentów z naniesionymi zmianami.

IFS ANALITYKA BIZNESOWA umożliwia przeprowadzanie raportowania analitycznego bezpośred-
nio w aplikacji Microsoft® Excel® w oparciu o dane pochodzące z IFS Źródła Informacji. Jest to 
również główne narzędzie z zakresu raportowania finansowego. IFS BI Pakiet Analityczny to 
zestaw pogrupowanych kostek OLAP z miarami i wymiarami dopasowanymi pod kątem prowadzo-
nych działań biznesowych dla różnych obszarów informacyjnych. Rozwiązanie to można wykorzy-
stywać do przeprowadzania analizy interaktywnej. Stanowi ono podstawę tworzenia predefinio-
wanych widoków lub paneli analitycznych. Rozwiązanie jest oparte na platformie BI firmy 
Microsoft. IFS Źródła Informacji współpracuje również z narzędziami BI innych producentów.

IFS ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ w pełni zintegrowany komponent upraszczający i standaryzujący 
dane powiązane z zarządzaniem jakością. Obejmuje on szeroki zakres funkcjonalności, od kon-
troli jakości, w tym planów kontrolnych, kart SPC i wyników zdolności, po obszary zapewnienia 
jakości, takie jak FMEA, audyty jakościowe, raportowanie braku zgodności − NCR, MRB (Material 
Review Board) i CAPA (Corrective Actions and Preventive Actions).

IFS ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA zapewnia szeroką kontrolę nad dowolnym cyklem życia: 
składników majątku, produktów, projektów, klientów, usług lub innych kluczowych przepływów 
biznesowych lub operacyjnych. Od zaprojektowania poprzez eksploatację do wycofania i jeszcze 
dalej. Wszystkie informacje i uwagi są dokumentowane w tym samym systemie i łatwo dostępne 
dla wszystkich osób z odpowiednimi uprawnieniami dziś i w przyszłości.

IFS MODELE PROCESÓW stanowi zintegrowany pakiet narzędzi, metod i modeli graficznych słu-
żących do opracowywania i publikacji firmowych procedur roboczych, działań rutynowych i obo-
wiązków. Można go używać do dostosowania i publikacji procesów firmowych podczas wdrożenia 
systemu IFS Applications.

IFS KONFIGURACJA I OBIEKTY WŁASNE umożliwia administratorom aplikacji bądź uprawnionym 
użytkownikom dopasowywanie systemu IFS Applications pod kątem własnych wymagań poprzez 
adaptację zakresu informacyjnego, w tym m.in. dodawanie nowych pól, adaptację interfejsu użyt-
kownika oraz dopełnienie przepływu logicznego aplikacji.
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KOMPONENTY FINANSOWE 

Komponenty finansowe zapewniają kompleksowy obraz działalności biznesowej widziany 
z dowolnej perspektywy. Zwiększają kontrolę na wszystkich poziomach w organizacji 
i wspierają zgodność z regulacjami prawnymi na całym świecie.

IFS KONSOLIDACJA umożliwia konsolidację kosztów raportowanych przez dowolną liczbę firm na 
wszelkich możliwych poziomach niezależnie od planów kont i używanych walut. Dla potrzeb ope-
racyjnych i zarządczych konsolidacja może mieć miejsce w wielu strukturach organizacji. Proces 
konsolidacji uwzględnia międzyfirmowe działania eliminacyjne. System umożliwia pobieranie sald 
spółek zależnych w dowolnej chwili, z bezpośrednim podziałem na poszczególne spółki.

IFS BUDŻETOWANIE umożliwia zarządzanie przepływami prognoz finansowych systemu 
IFS Applications, zapewniając pełną identyfikowalność statusu i danych wprowadzanych z róż-
nych źródeł. Narzędzia sterowania budżetem w połączeniu z danymi wprowadzanymi z kompo-
nentu IFS Analityka Biznesowa pozwalają definiować indywidualne modele budżetowe całej 
organizacji bądź jej poszczególnych jednostek. Prognozowanie może obejmować określone lata 
lub perspektywę narastającą.

IFS PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE oferuje elastyczne analizy płynności na podstawie szeregu scenariu-
szy do wyboru. Pozwala generować prognozy sytuacji gotówkowej firmy na podstawie zamówień 
sprzedaży, zamówień zakupu, należności i zobowiązań. Niniejsze dane mogą posłużyć do analizy 
działalności firmy pod kątem opracowania lepszego zarządzania środkami pieniężnymi i większej 
efektywności w podejmowaniu strategicznych decyzji.

IFS KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTU zapewnia jasny i aktualizowany w czasie rzeczywistym przegląd 
finansów projektu na przestrzeni lat, zarówno w trakcie trwania, jak i po jego zakończeniu. 
Pozwala również szczegółowo analizować dostępne dane pochodzące ze źródła transakcji, co 
umożliwia przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy. Zintegrowane reguły księgowości pro-
jektów zapewniają wsparcie dla różnych metod kapitalizacji i wymogów w zakresie uzgadniania 
przychodów.

IFS EFAKTURA usprawnia i automatyzuje obieg faktur dostawców poprzez redukcję liczby faktur 
wymagających wprowadzenia ręcznego. Dostępne są funkcje skanowania faktur oraz pełnej 
obsługi faktur elektronicznych. Zaawansowane reguły autoryzacji faktur i parowania ich z zamó-
wieniami zakupu znacząco przyspieszają przetwarzanie faktur. Powiadomienia o zdarzeniach 
i dzienniki historii ulepszają cały proces oraz ułatwiają śledzenie dokumentów.

IFS KSIĘGA ZOBOWIĄZAŃ upraszcza obsługę faktur dostawców i procesy powiązane z płatno-
ściami. Funkcja samofakturowania redukuje ilość przetwarzanych faktur i tym samym skraca 
czas potrzebny na ich obsługę. Obsługa wielu walut i opcji płatności przekłada się na elastycz-
ność komponentu, a funkcje śledzenia i analityki zapewniają pełną kontrolę.

IFS KSIĘGA NALEŻNOŚCI wspiera obsługę fakturowania klientów i procesy powiązane z płatno-
ściami. Rozwiązanie obsługuje automatyczne dekretowanie transakcji rutynowych. Funkcjonal-
ność zintegrowana z zamówieniami klientów i regułami księgowymi pomaga w redukcji błędów 
i upraszcza procedury.

IFS ŚRODKI TRWAŁE wspiera strategiczne zarządzanie środkami trwałymi przedsiębiorstwa. Udo-
stępnia w pełni zintegrowane narzędzie księgowe obsługujące metody amortyzacyjne stosowane 
w wielu krajach — doskonale nadaje się do obsługi środków trwałych w organizacjach globalnych.

IFS KSIĘGA GŁÓWNA zapewnia solidną podstawę dla procesów analityki finansowej i raportowa-
nia. Posiada również skuteczne możliwości symulacyjne, w tym prowadzenie wielu ksiąg głównych 
i zaawansowane reguły dystrybucji. Wspomaga gromadzenie i konsolidację danych powiązanych 
ze zdarzeniami finansowymi z wszystkich systemów i jednostek zależnych wchodzących w skład 
grupy.
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KOMPONENTY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 
LUDZKIMI

Komponenty wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi umożliwią oszczędzenie czasu 
i pieniędzy. Oferują szybką i dokładną analizę rozwoju personelu, zgodną z kluczowymi 
potrzebami firmy. Funkcjonalność tych komponentów wspiera realizację kluczowych pro-
cesów z zakresu zarządzania pracownikami i efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

IFS PORTLETY PRACOWNIKA oferuje funkcjonalne narzędzie, dostępne za pomocą przeglądarki 
internetowej, zapewniające wysoką jakość danych i ich samodzielną kontrolę przez pracowników 
i menedżerów. Kierownicy wykonują zadania kadrowe poprzez strony internetowe zaprojektowane 
pod kątem ich konkretnych potrzeb. Pracownicy aktualizują dotyczące ich dane, wysyłają wnioski 
urlopowe, sprawdzają możliwości awansu w strukturach firmy itp.

IFS BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY oferuje uproszczenie firmowych procesów związanych 
z BHP oraz dostosowanie ich do norm nałożonych przez organy nadzorujące. Rozwiązanie obej-
muje szeroki zakres funkcjonalności – od śledzenia i podejmowania działań związanych z wypad-
kami i zwolnieniami chorobowymi, zarządzania bezpieczeństwem, oceny ryzyka, badań lekar-
skich, danych o materiałach niebezpiecznych, certyfikacji w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy aż po jednoczesne powiadamianie wskazanych osób w przypadku zaraportowania istotnego 
zdarzenia.

IFS PŁACE upraszcza i umożliwia zarządzanie wszystkimi procedurami płacowymi. Kompletne 
rozwiązania płacowe są dostępne dla wybranych rynków. W przypadku integracji z aplikacją pła-
cową innego producenta komponent ten zawiera standardowy interfejs do takiej aplikacji.
 
IFS ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY ułatwia zarządzanie informacjami na temat godzin pracy 
osób zatrudnionych w firmie. Kody składników, rozliczanie nienormowanego czasu pracy oraz 
nadgodzin, dodatki za pracę zmianową itp. są automatycznie obsługiwane na podstawie scentra-
lizowanych zasad. Rozwiązanie to umożliwia znaczną oszczędność czasu i poprawia kontrolę nad 
nieobecnościami pracowników (w tym nad działaniami wymaganymi) wraz z planowaniem nie-
obecności i obsługą wniosków.

IFS DELEGACJE usprawnia i upraszcza tradycyjny system zarządzania wydatkami służbowymi 
i raportowania poprzez jego całkowitą automatyzację, od rozliczeń podatków po koszty podróży. 
Pracownicy będący poza firmą mogą z dowolnego miejsca raportować ponoszone wydatki, korzy-
stając z aplikacji dotykowej bądź przeglądarki internetowej.
 
IFS SZKOLENIA zapewnia wszechstronne wsparcie dla firm cechujących się szeroko zakrojonymi 
działaniami z zakresu szkoleń. Niniejsze rozwiązanie umożliwia kompilację wymagań związanych 
ze szkoleniami wewnętrznymi i wykorzystanie tych danych w planowaniu szkoleń.

IFS ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI wspomaga tworzenie strategicznych planów i procesów 
kadrowych firmy poprzez definiowanie potrzeb z zakresu umiejętności/kompetencji i kojarzenie 
ich z kompetencjami pracowników. Zdefiniowane i zmapowane wymagania można wykorzystać 
w procesie rekrutacyjnym, na potrzeby rozwoju pracowników lub wciągnąć na listę kompetencji 
przestarzałych lub nadreprezentowanych. 
 
IFS REKRUTACJA ułatwia rekrutację i zatrudnianie nowych pracowników poprzez wsparcie 
wszystkich procesów związanych z rekrutacją; od zgłaszania zapotrzebowania na personel, po 
ostateczne przesłanie danych do dokumentacji pracownika.

IFS ZARZĄDZANIE PERSONELEM zapewnia wygodne mapowanie struktur stanowiskowych 
i organizacyjnych firmy w systemie, definiowanie wymagań, zakresów obowiązków i świadczeń 
przeznaczonych dla pracowników. Komponent wspomaga zarządzanie personelem, również 
w wielofirmowych strukturach grup kapitałowych i firmach o strukturze macierzowej.
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KOMPONENTY WSPIERAJĄCE PROJEKTOWANIE

Komponenty wspierające projektowanie ułatwiają specyfikowanie i konfigurowanie ele-
mentów, produktów, podzespołów oraz urządzeń wchodzących w skład projektu konstruk-
cyjnego. Umożliwiają one zapewnienie jakości, upraszczając zarządzanie całością powią-
zanej dokumentacji, w tym wersjami dokumentów. Każdy uprawniony użytkownik może 
mieć dostęp do stale aktualizowanych danych, których potrzebuje do podejmowania 
decyzji w różnych obszarach: rozwiązań technicznych, administracyjnych czy finansowych. 
Integracja procesów zakupowych, projektowych i produkcyjnych zapewnia pełny wgląd 
w działalność firmy.

IFS DOSTAWA WG PROJEKTU umożliwia koordynację dostaw produktów w obrębie ich pełnego 
cyklu życia – od zapytania ofertowego, projektu szczegółowego, zaopatrzenia, produkcji i/lub 
montażu po testowanie, dostawę, obsługę posprzedażową, na świadczeniu serwisu kończąc.

IFS ODBIÓR TECHNICZNY wspomaga zapewnienie, że wszystkie elementy urządzenia lub fabryki 
są projektowane, montowane, testowane, obsługiwane i remontowane zgodnie z wymaganiami 
eksploatacyjnymi właściciela lub klienta końcowego z uwzględnieniem odbioru technicznego. 
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu pakietów robót instalacyjnych i list poprawek (zwanych 
także listami robót wykończeniowych).

IFS JEDNOSTKI KOMPATYBILNE umożliwia zarządzanie zestawem operacji, podzespołów, prac 
standardowych, narzędzi/zakładów itd. na potrzeby wykonywania określonych zadań, np. monta-
żu transformatora w miejscu wskazanym przez klienta. Umożliwia również przygotowanie oszaco-
wania wykonania prac projektowych bądź składników majątku ze śledzeniem wersji oszacowania, 
również z równoległą pracą na wielu wersjach. Działania te można realizować na przestrzeni 
pełnego cyklu życia – od pomysłu, przez realizację, po przeprojektowanie i wycofanie z użytku. 
Co więcej, oddany do dyspozycji klienta konfigurator umożliwia zarządzanie szablonami struktur 
w celu tworzenia kompatybilnych struktur jednostek i elementów wykonawczych na podstawie 
aktualnych parametrów. 

IFS PROJEKTOWANIE ZAKŁADU stanowi skuteczne narzędzie wspierające procesy inżynieryjne 
oparte na łączności internetowej. Jest to interdyscyplinarna platforma projektowa umożliwia-
jąca tworzenie i utrzymywanie danych dotyczących obiektów (maszyn, urządzeń) instalowa-
nych w zakładach produkcyjnych, sieciach energetycznych, sieciach światłowodowych i wielu 
innych typach struktur lub fabryk. Informacje projektowe można pobierać bezpośrednio od 
dostawców i projektantów. Komponent ten, ściśle zintegrowany z komponentami IFS Projekt 
i IFS Zaopatrzenie, efektywnie wspiera projekty dla wykonawców zleceń z dziedziny projektowa-
nia, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu oraz zarządza gospodarką materiałową. W połączeniu 
z komponentem IFS Remonty zapewnia pełną obsługę cyklu życia majątku, nawet w przypadku 
dużych projektów modernizacyjnych, bez zakłócania procesów związanych z utrzymaniem ruchu.

IFS ZARZĄDZANIE ZMIANAMI KONSTRUKCYJNYMI upraszcza i przyspiesza procesy związane 
z wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych. Umożliwia otrzymywanie informacji, recenzowanie, 
sprawdzanie i zatwierdzanie modyfikacji przed podjęciem decyzji o zmianie.

IFS ZARZĄDZANIE DANYMI O PRODUKTACH obsługuje projektowanie, kontrolę konfiguracji, jak 
również śledzenie części, podzespołów i produktów. Zaawansowana funkcjonalność z zakresu 
zarządzania wersjami wspomaga zachowanie zgodności ze złożonymi regulacjami prawnymi. 
Na uwagę zasługuje funkcja wyszukiwania „najlepszego dopasowania”. Umożliwia ona wyszuka-
nie używanych wcześniej części, podzespołów i produktów i ponowne wykorzystanie do nowych 
zastosowań, ułatwiając tym samym standaryzowanie produktów i części.
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KOMPONENTY DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Grupa komponentów IFS Projekt ułatwia zarządzanie pełnym cyklem życia projektu. Ten 
obszar aplikacji jest w pełni zintegrowany z takimi komponentami systemu firmy IFS, jak 
finanse, zaopatrzenie, zapasy, zamówienia klientów, produkcja, projektowanie, zasoby 
ludzkie, zarządzanie dokumentacją, majątkiem oraz serwisem. Rozwiązanie to jest wyko-
rzystywane przez przedsiębiorstwa, których działalność jest zorientowana projektowo. 

IFS RAPORTOWANIE PROJEKTU umożliwia raportowanie kosztów generowanych w ramach reali-
zacji projektu z uwzględnieniem raportowania czasu pracy w projekcie, kosztów osobowych i bez-
osobowych, kosztów materiałów oraz kosztów sprzętu używanego do realizacji projektu. Rozwią-
zanie to można również zastosować do fakturowania projektów na podstawie kosztów poniesio-
nych (time and materials) z wykorzystaniem cenników zawierających stawki ogólne bądź dedyko-
wane do konkretnych projektów.

IFS ZARZĄDZANIE RYZYKIEM umożliwia ocenę ryzyka projektów. Definiowane przez użytkowni-
ka szablony oceny ryzyka pomagają w określeniu w ramach firmy spójnych zasad oceny ryzyka. 
Aplikacja umożliwia definiowanie potencjalnych problemów i konsekwencji ich zaistnienia, co 
daje możliwość zarządzania działaniami i reakcjami zmniejszającymi ryzyko. 

IFS BUDŻETOWANIE I PROGNOZOWANIE PROJEKTÓW zapewnia kompleksową funkcjonalność 
w zakresie zarządzania i kontroli kosztów projektów. Definiowane przez użytkownika typy prognoz 
projektowych umożliwiają obsługę wielu wersji szacunków projektowych, budżetów, prognoz, ana-
liz itp. Budżety można kontrolować przez pryzmat struktury kosztowej (Cost Breakdown Structure, 
CBS) bądź struktury podziału prac (Work Breakdown Structure, WBS).

IFS PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE umożliwia tworzenie i zarządzanie harmonograma-
mi projektów. Dostępna jest opcja prezentacji harmonogramu na wykresie Gantta, a logika pla-
nowania uwzględnia zależności i ograniczenia. Funkcjonalność modułu umożliwia również plano-
wanie i symulacje utylizacji zasobów projektowych. System IFS Applications oferuje również dwu-
kierunkową integrację z takimi narzędziami, jak Microsoft Project® czy Primavera®.

IFS ZARZĄDZANIE PROJEKTEM umożliwia tworzenie projektów z użyciem definiowanej przez uży-
tkownika struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure – WBS). System wspiera utrwalanie 
spójności procesu biznesowego poprzez umożliwienie użycia szablonów projektów. System umoż-
liwia obliczanie postępu projektu również metodą wartości uzyskanej Earned Value. Na każdym 
poziomie struktury WBS są monitorowane wszystkie koszty. Plan projektu, tworzony i zarządzany 
w tym komponencie może być wykorzystywany do wygenerowania planów podrzędnych dla innych 
obszarów biznesowych, takich jak zaopatrzenie, projektowanie, produkcja, montaż i konstrukcja. 

IFS ZARZĄDZANIE SUBKONTRAKTAMI upraszcza zarządzanie prostymi i złożonymi działaniami 
w zakresie subkontraktów, np. w przypadku podzlecania etapu konstrukcyjnego pozwala łatwo 
zarządzać zakresem podzlecanych prac. Umożliwia śledzenie postępu i przygotowanie oszacowa-
nia w oparciu o takie metody wyceny, jak analiza postępów lub ilość dostarczonych elementów. 
Rozwiązanie wspiera zarządzanie zmianą. Jego funkcjonalność umożliwia przesyłanie podwyko-
nawcom wytycznych do zleconych prac, przyjmowanie od podwykonawców wniosków o płatności 
i zatwierdzanie poszczególnych etapów/produktów do zafakturowania.

IFS ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI wspiera zarządzanie kontraktami sprzedaży w całym cyklu 
ich życia. Użytkownicy otrzymują także funkcjonalność składania protokołów odbioru etapu pro-
duktu, zwanego wnioskiem o płatność. Korzystając z funkcjonalności tego komponentu można 
generować faktury i wnioski o płatności przy użyciu szeregu elastycznych opcji, takich jak postęp 
realizacji, ilość, wartość sprzedaży, dodatkowy koszt i kamienie milowe. Obsługiwane jest także 
fakturowanie projektów typu „time and materials”. Komponent wspiera zarządzanie zmianami 
w zakresie prac.
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KOMPONENTY PRODUKCYJNE

Komponenty produkcyjne wspierają wszystkie fazy procesu produkcyjnego umożliwiając 
planowanie, wykonanie, nadzór i prowadzenie analiz dla różnorodnych typów produkcji. 
W celu efektywnej obsługi powtarzających się zadań system dostarcza zaawansowanych, 
zautomatyzowanych narzędzi zarządzania poprzez wyjątki. Dostarczane komponenty 
umożliwiają także obsługę produkcji „lean”. Elastyczność systemu sprawia, że możliwa 
jest obsługa różnych typów produkcji w ramach jednego zakładu.

IFS PROJEKTOWANIE NA ZAMÓWIENIE dostarcza narzędzi do zarządzania dostawą produktów na 
indywidualne zamówienia klientów. Zintegrowanie projektów i struktur produktowych zapewnia 
prostą obsługę. Struktury zamówionych produktów mogą się składać z kombinacji elementów 
standardowych specyficznych dla danego projektu. Możliwe jest zarządzanie zmianami, zapew-
niające optymalną elastyczność w dostawie projektu oraz kontrolę i efektywność kosztów.

IFS KONFIGURACJA I PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE pomaga zarządzać produkcją na zamówienie 
z uwzględnieniem funkcjonalności obsługi wielopoziomowej struktury zleceń DOP. Rozwiązanie 
zapewnia obsługę dostaw zarówno produktów standardowych, unikalnych, jak i konfigurowanych. 

IFS PRODUKCJA ZORIENTOWANA PROJEKTOWO zapewnia większą elastyczność zarządzania 
w przypadkach, gdy produkcja jest powiązana z działaniami realizowanymi w ramach projektu. 
W projekcie mogą zostać podłączone proste zlecenia produkcyjne i wielopoziomowe struktury 
powiązanych zleceń (DOP). W powiązaniu z projektem mogą być również realizowane procesy 
magazynowe.

IFS PRODUKCJA WSADOWA umożliwia obsługę produkcji opartej na recepturach. Oferuje pełną 
identyfikowalność od poziomu surowców, przez półprodukty, po produkty gotowe. Równoważenie 
partii ułatwia dostosowanie do ograniczeń wielkości partii na wielu poziomach. Rozwiązanie 
posiada natywne wsparcie zarządzania jakością dzięki możliwości użycia planów kontroli i analiz, 
szacowaniu wagi wyrobu oraz obsłudze wielu jednostek miar.

IFS PRODUKCJA POWTARZALNA zapewnia efektywność zarządzania dzięki redukcji, a nawet elimi-
nacji generowanych informacji. W połączeniu z komponentem IFS Planowanie pozwala tworzyć 
hybrydowe rozwiązania łączące metody pull/push – algorytm planowania potrzeb materiałowych 
(MRP) odpowiada za tworzenie w harmonogramów linii produkcyjnych, harmonogramów dostaw 
surowców oraz inicjuje działanie obszarów obsługiwanych za pomocą kart Kanban.

IFS SERWIS PODZESPOŁÓW oferuje wszechstronne wsparcie z zakresu napraw podzespołów, przy 
pełnej kontroli kosztów, ryzyka, przychodów i zakresu prac. Komponent zapewnia również możli-
wość definiowania umów dzierżawy/wymiany podzespołów, z obsługą wymiany pojedynczej 
i podwójnej – czyniąc łańcuch dostaw jeszcze bardziej elastycznym i efektywnym.

IFS ZLECENIA PRODUKCYJNE to kompleksowe narzędzie do monitorowania i zarządzania zlecenia-
mi produkcyjnymi w całym ich cyklu obsługi w celu zapewnienia realizacji wcześniej opracowa-
nych planów. Komponent ten zapewnia także wsparcie dla wielu modeli produkcji i jest ściśle zin-
tegrowany z komponentami IFS Koszty i IFS Magazyn.

IFS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE odpowiada za optymalizowanie harmonogramu pro-
dukcji. Identyfikacja „wąskich gardeł” systemu produkcyjnego pozwala dostarczać produkty na 
czas, przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów produkcji pod kontrolą. Komponent zapewnia 
narzędzia do precyzyjnego określania czasu dostawy. Rozwiązanie obejmuje także „panel 
zaawansowanego planowania” – narzędzie harmonogramowania off-line, działające równolegle 
z narzędziami harmonogramowania w czasie rzeczywistym.

IFS EWIDENCJA PRODUKCJI to efektywne i łatwe w użyciu narzędzie pozwalające pracownikom 
na sprawne raportowanie danych dotyczących przebiegu produkcji. Użytkownik otrzymuje m.in. 
informacje o statusie uruchomionych zleceń, ilościach wyrobów gotowych i braków oraz informa-
cje o czasie pracy poszczególnych pracowników.
 
IFS KOSZTY zapewnia wgląd w koszty powiązane z produktami firmy. Analizy kosztów dają pod-
stawę do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących produkcji.
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KOMPONENTY WSPIERAJĄCE ŁAŃCUCH DOSTAW

Komponenty wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw ułatwiają wizualizację przepływu 
surowców, materiałów i produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
Ponadto pozwalają na bardziej efektywne korzystanie z systemu i dzięki temu umożliwiają 
łatwą adaptację do różnych modeli dystrybucji i wymogów rynku. Zapewniają przy tym 
elastyczność niezbędną do rozwoju i wspierania zmian w przedsiębiorstwie, pozwalając 
wykorzystywać komunikację w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu od zamówienia 
surowców do dostawy produktów.

IFS PROGNOZOWANIE POPYTU umożliwia wizualne planowanie popytu z użyciem narzędzi gra-
ficznych. Na ekranie użytkownika są prezentowane dane zarówno o popycie historycznym, jak 
i prognozowanym. Prognoza może być obliczana przy użyciu różnych modeli matematycznych. 
Narzędzie to umożliwia korygowanie prognozy bezpośrednio na wykresie.
 
IFS PLANOWANIE WIELOODDZIAŁOWE usprawnia zarządzanie terminowością dostaw oraz 
usprawnia prognozowanie popytu i podaży w przedsiębiorstwie wielooddziałowym. Komponent 
ten pozwala tworzyć kompleksowy Plan Główny produkcji, obliczać materiałowe zapotrzebowanie 
netto w różnych fazach czasowych oraz optymalne wielkości partii produktowych, tworzyć zlece-
nia dystrybucyjne, a następnie wyliczać zapotrzebowanie na moce produkcyjne.

IFS PLANOWANIE UZUPEŁNIENIA ZAPASÓW umożliwia wykonywanie zróżnicowanych, zautomaty-
zowanych działań planistycznych dla zapasów w powiązaniu z prognozowaniem popytu. Uelasty-
cznia także działania w zakresie uzupełniania zapasów, udostępniając szereg strategii planowa-
nia, takich jak ekonomiczna wielkość zamówienia, poziom bezpieczeństwa przy założonym pozio-
mie obsługi oraz specjalne modele planistyczne dla zapasów wolno rotujących.

IFS DYSTRYBUCJA ułatwia współpracę z klientami, udostępniając elastyczną obsługę różnych 
sposobów fakturowania, kampanii, promocji i rabatów. Zapewnia także wsparcie dla współpracy 
systemowej między partnerami handlowymi korzystającymi ze standardów identyfikacyjnych GS1 
z uwzględnieniem struktur identyfikatorów GTIN (Global Trade Item Number) oraz SSC (Serial 
Shipment Container Code)). 

IFS ZAMÓWIENIA KLIENTÓW pozwala zarządzać zamówieniami sprzedaży w przedsiębiorstwie 
posiadającym jedną lub wiele lokalizacji. Stanowi on jeden z podstawowych komponentów roz-
wiązania IFS Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Zapewnia szerokie możliwości funkcjonalne wspie-
rające politykę cenową firmy.

IFS ZAOPATRZENIE pozwala optymalizować zarządzanie zaopatrzeniem. Oferuje narzędzia 
wspierające zarządzanie współpracą z dostawcami, w tym w szczególności pomaga negocjować 
korzystne warunki zakupu poprzez umożliwienie centralnego zarządzania zakupami. Funkcjonal-
ność rozwiązania wspiera przedsiębiorstwa posiadające wiele lokalizacji i działające w środowi-
sku globalnym.

IFS ZARZĄDZANIE WYNAJMEM oferuje wbudowaną funkcjonalność zapewniającą obsługę 
w aplikacji procesów związanych z wypożyczaniem sprzętu. Zapotrzebowania na wypożyczenia 
mogą być obsługiwane wewnętrznie, z wykorzystaniem własnych zapasów, poprzez dostawców 
wewnętrznych, z wykorzystaniem procesów międzyzakładowych, lub zewnętrznie – na zasadzie 
zobowiązania kompensacyjnego (back-to back).

IFS ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM pomaga zarządzać zapasami w magazynach od przyjęcia towa-
rów do momentu ich wydania. Obejmuje kompleksowe wsparcie dla identyfikacji produktów, 
zarządzanie okresem ich składowania, obsługę składów konsygnacyjnych oraz analizy statystycz-
ne. W pełni wspierane są struktury wielooddziałowe.
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KOMPONENTY WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ I SERWIS

Komponenty wspierające sprzedaż i serwis zapewniają funkcjonalność wspierającą zarzą-
dzaniem relacjami z klientami (CRM). System może objąć proces współpracy z klientem, 
począwszy od zarejestrowania potencjalnego klienta, poprzez proces sprzedaży, a skoń-
czywszy na wsparciu posprzedażnym i obsłudze serwisowej.

IFS SYMULACJA OBCIĄŻENIA ZASOBÓW (WISE) to zaawansowane narzędzie do modelowania 
działań organizacji, której istotną część stanowią pracownicy serwisowi pracujący w terenie. 
Komponent ten umożliwia ocenę działań alternatywnych, ułatwiając określenie kierunku działań 
najmniej obarczonego ryzykiem. Rozwiązanie korzysta z mechanizmu IFS Harmonogramowanie 
Dynamiczne, by wspomóc ocenę różnych scenariuszy.

IFS SERWIS URZĄDZEŃ umożliwia zarządzanie obsługą naprawczą od przyjęcia części do napra-
wy po końcowe fakturowanie. Zapewnia wsparcie dla prostszych napraw z użyciem zleceń pro-
dukcyjnych lub roboczych zależnie od potrzeb, a także wspiera naprawy podzespołów o zaawan-
sowanej/wielopoziomowej strukturze z funkcją rozdysponowania zleceń produkcyjnych. Funkcjo-
nalność komponentu umożliwia również naprawy w ramach umów serwisowych.

IFS MAPOWANIE umożliwia wizualizację tras przejazdu, wysyłanie przypomnień o terminie prac 
oraz efektywne planowanie zadań z ostatniej chwili. Udostępnia wirtualne mapy drogowe i sateli-
tarne z nałożoną na nie warstwą zawierającą informacje o trwających i planowanych zadaniach, 
dostępne dzięki integracji z serwisem Microsoft Bing™ Maps for Enterprise.

IFS CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA umożliwia efektywne świadczenie usług call center dla klien-
tów w zakresie produktowym i w zakresie serwisu w terenie. Umożliwia również dogłębne analizo-
wanie efektywności procesów, wykorzystując predefiniowane wskaźniki dla wszystkich elemen-
tów procesu.
 
IFS HARMONOGRAMOWANIE DYNAMICZNE umożliwia optymalizowanie pracy mobilnych pracow-
ników przez dynamiczne harmonogramowanie z uwzględnieniem wielu definiowalnych ograni-
czeń, takich jak kwalifikacje oraz umowy SLA. Zawiera mechanizm dynamicznego harmonogra-
mowania (Dynamic Scheduling Engine, DSE) oraz intuicyjny ekran harmonogramowania do zarzą-
dzania wyjątkami. Komponent ten jest dostępny zarówno w modelu on-premise, jak i w chmurze.

IFS OBSŁUGA KLIENTA W TERENIE umożliwia optymalizację działań w zakresie obsługi klienta, 
od wyceny i przyjęcia zlecenia po fakturowanie i analizę danych. Wspiera także harmonogramo-
wanie pracowników działających w terenie, a także precyzyjne wyceny w czasie trwania okresów 
gwarancyjnych i po ich zakończeniu.

IFS UMOWY SERWISOWE pozwala dokładnie określać i kontrolować poziom usług i działań ser-
wisowych dla każdego klienta. Umożliwia poprawę efektywności pracy przez automatyczną kon-
trolę realizacji punktów uzgodnionych w umowie.

IFS KONFIGURATOR SPRZEDAŻY w przejrzysty sposób pomaga personelowi sprzedaży oraz 
klientom dokonać wyboru produktów, ich charakterystyk oraz akcesoriów. Ten łatwy w użyciu 
„doradca produktowy” umożliwia skonfigurowanie produktu poprzez pytania zmierzające do okre-
ślenia wymagań stawianych produktom.

IFS WEB STORE stanowi gotowe rozwiązanie do zarządzania zamówieniami online i jest idealnym 
narzędziem do sprzedaży części zamiennych. Zapewnia duży wybór sposobów wyszukiwania 
i wybierania produktów, a także możliwość kontroli ceny i dostępności, rejestrację klientów i śle-
dzenie zamówień.

IFS CRM umożliwia tworzenie jednej „firmowej pamięci” przechowującej wszystkie informacje o kli-
entach. Pozwala to na zintegrowanie procesów przedsprzedażnych z procesami obsługi klienta.
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KOMPONENTY WSPIERAJĄCE REMONTY

Komponenty wspierające remonty stanowią trzon rozwiązania wspierającego komplekso-
wo zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Rozwiązanie to jest proste w obsłu-
dze i zapewnia kompleksową funkcjonalność niezbędną dla codziennej obsługi składni-
ków majątku, dając jednocześnie możliwość ciągłego rozwoju i usprawniania obsługi.

IFS WYDAJNOŚĆ URZĄDZEŃ umożliwia szybką ocenę wydajności urządzeń bądź procesów dzięki 
łatwej parametryzacji pod kątem własnego parku maszynowego oraz zastosowaniu standardo-
wych metod tej oceny. Umożliwia zarządzanie wszystkimi aspektami operacyjnymi, takimi jak 
dostępność, wydajność, jakość i ogólna wydajność sprzętu (OEE).

IFS PORTAL B2B PODWYKONAWCY umożliwia – przy użyciu dedykowanego portalu internetowego 
– komunikowanie się z podwykonawcami w ramach uzgadniania i realizacji prac serwisowych 
i remontowych. Pozwala na łatwe porównywanie ofert, negocjowanie lepszych warunków umów 
i ograniczanie kosztów administracyjnych. Podwykonawca wybrany do realizacji przedsięwzięcia 
dysponuje dostępem do szczegółowych instrukcji oraz możliwością raportowania realizacji zadań 
przez portal. Wszystkie dane dotyczące realizowanych prac są dostępne z jednego miejsca.

IFS SERWIS ZŁOŻONYCH PODZESPOŁÓW (IFS COMPLEX MRO™) pomaga utrzymać obsługę klien-
ta na najwyższym poziomie i ograniczać koszty poprzez „odchudzenie” i zwiększenie wydajności 
obsługi serwisowej. Dzięki mechanizmom wspierającym dobór pracowników i innych zasobów 
oraz kompletację materiałów do realizowanych zleceń, pozwala w niezawodny sposób dotrzymy-
wać terminów i poprawiać czas realizacji zadań.

IFS ZARZĄDZANIE FLOTĄ ułatwia zintegrowane zarządzanie flotą różnych rodzajów środków 
transportu i ich konfiguracją oraz wspiera działania na rzecz zapewnienia zgodności z przepisa-
mi. Wspiera zarządzanie częściami numerowanymi seryjnie, umożliwia planowanie operacyjne, 
planowanie i realizację działań utrzymaniowych oraz zarządzanie modyfikacjami.

IFS PROFILAKTYKA wspiera zarządzanie harmonogramami systematycznych działań profilaktycz-
nych. Terminy uruchamiania zadań można ustalać wg różnych metod obsługi technicznej, takich 
jak stan maszyn, określone zdarzenia wynikające z kalendarza lub konieczność wykonania przez 
pracowników lub podwykonawców indywidualnie określonych zadań.

IFS HARMONOGRAMOWANIE I ALOKACJA ZASOBÓW umożliwia bardziej efektywne planowanie 
zasobów dzięki optymalizacji harmonogramowania zleceń roboczych i planowania działań. 
Ułatwia wspólne zarządzanie planowaniem działań profilaktycznych oraz inicjowaniem działań 
naprawczych. Dzięki integracji z komponentem IFS Zasoby Ludzkie, możliwy jest automatyczny 
dobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dla bardziej złożonych działań możliwe jest 
zastosowanie mechanizmu harmonogramowania z uwzględnieniem ograniczeń.

IFS ZLECENIA ROBOCZE zwiększa wydajność obsługi technicznej przez ograniczenie kosztów 
oraz redukcję strat przychodów powodowanych przestojem. Pozwala na zarządzanie wszystkimi 
rodzajami zadań w ramach obsługi technicznej w pełnym cyklu ich obsługi.

IFS OBIEKTY LINIOWE umożliwia definiowanie i zarządzanie infrastrukturą o charakterze linio-
wym, segmentami i elementami (pozwalającymi wiązać liniowe i nieliniowe obiekty). Wspiera rów-
nież realizację remontów obiektów liniowych. Pozwala na zarządzanie wersjami obiektów linio-
wych, umożliwiając użytkownikom wyświetlanie konfiguracji historycznych oraz planowanych.

IFS WYPOSAŻENIE umożliwia pełną ewidencję składników majątku z określeniem struktury urzą-
dzeń i wszystkich informacji niezbędnych do ich opisu. Jest w pełni zintegrowany z komponentem 
IFS Projektowanie i stanowi bazowy element rozwiązania do zarządzania pełnym cyklem życia 
elementów majątku przedsiębiorstwa zarówno w nowych zakładach, w bieżącej działalności ope-
racyjnej, jak i w zakładach przebudowywanych.
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KOMPONENTY WSPIERAJĄCE TECHNOLOGIE BIZNESOWE

Komponenty z grupy technologii biznesowych wspierają nawiązywanie i rozwijanie relacji 
przy wykorzystaniu najnowszych technologii internetowych, mobilnych i społecznych. 
Dzięki tej funkcjonalności można udostępniać w czasie rzeczywistym informacje swoim 
pracownikom, klientom, dostawcom i innym partnerom biznesowym. Dostęp do informacji 
jest możliwy za pośrednictwem łatwych w użyciu i bezpiecznych portali internetowych 
opartych na rolach oraz dedykowanych rozwiązań mobilnych. Funkcjonalność dostarcza-
na przez komponenty z tej grupy umożliwia także integrację z wewnętrznymi i zewnętrzny-
mi systemami za pomocą technologii internetowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa, 
szybkości działania i skalowalności.

IFS PORTALE B2B wspiera komunikację wewnątrz firmy i poza nią. W przypadku współpracy 
wewnętrznej użytkownicy komunikują się poprzez bezpieczny kontekstowy system IFS Talk – podob-
ny do portali Facebook lub LinkedIn. Współpraca zewnętrzna opiera się na komunikacji za pośred-
nictwem internetowych portali B2B, do których mają dostęp klienci, dostawcy i partnerzy firmy. 
Portale te umożliwiają kontrahentom korzystanie z kluczowych procesów systemu IFS Applications 
wymaganych do efektywnej współpracy. 

IFS PORTALE OSOBISTE zapewniają użytkownikom szybki i aktualny przegląd sytuacji z punktu 
widzenia poszczególnych ról lub procesów, zwracając ich uwagę na kluczowe zadania i informacje. 
Portale dla pracowników łatwo dostosowuje się do specyficznych potrzeb danej firmy i osobistych 
preferencji użytkowników. Dostęp do nich uzyskuje się z poziomu systemu IFS Applications, przeglą-
darki oraz urządzeń przenośnych. 

IFS ROZWIĄZANIA MOBILNE umożliwia pracownikom wykonywanie takich zadań, jak raportowanie 
czasu i wydatków, autoryzowanie transakcji, uzyskiwanie dostępu do raportów i wiele więcej możli-
wości dostępnych z dowolnego urządzenia mobilnego w dowolnym miejscu. Aplikacje są dostępne 
na różnych platformach iOS (iPhone i iPad), Android oraz Windows. Rozwiązania te umożliwiają ich 
użytkownikom pracę w dogodnym dla nich czasie i miejscu, w tym również za pomocą urządzeń 
prywatnych (w modelu BYOD). 

IFS INTEGRACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI oferuje potencjał integracyjny wymagany do połączenia 
systemu IFS Applications z innymi aplikacjami lub z magistralą danych – niezależnie od tego, czy 
klient korzysta z serwisów internetowych, oprogramowania komunikacyjnego czy starego dobrego 
transferu plików. Migracja i replikacja danych oparta na możliwościach integracyjnych systemu 
zapewnia wsparcie w zarządzaniu danymi zarówno podczas wdrożenia, jak również w trakcie 
codziennej eksploatacji systemu. 

IFS SERWER ZDARZEŃ pozwala poszerzać możliwości aplikacji przez proaktywne powiadamianie 
osób oraz automatyczne uruchamianie funkcjonalności wyzwalane zdarzeniami, które są rejestro-
wane w systemie. Dzięki integracji z komponentem IFS Connect, pozwala subskrybować i otrzymy-
wać powiadomienia przez wiele różnych kanałów komunikacyjnych, np. przez pocztę elektroniczną, 
SMS lub usługi IFS Streams.
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Firma IFS™ jest uznanym liderem w dziedzinie rozwijania i dostarczania oprogramowania dla przed-
siębiorstw do planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resources Planning; ERP), zarzą-
dzania majątkiem przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management; EAM) oraz zarządzania obsłu-
gą serwisową (Enterprise Service Management; ESM). Firma IFS pomaga klientom z wybranych 
sektorów rynku skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej, zwiększyć elastyczność 
działania i osiągać korzyści z wprowadzanych zmian. Założona w 1983 r. firma IFS jest spółką prawa 
publicznego (XSTO:IFS). Firma IFS obsługuje ponad 2400 klientów na całym świecie za pośrednic-
twem lokalnych oddziałów i poprzez rosnącą sieć swoich partnerów. 

W rankingu zachodnich dostawców systemów klasy ERP w Polsce firma IFS jest w pierwszej trójce. 
IFS obsługuje na terenie Polski ok. 230 klientów z czterech biur własnych. Do grupy klientów IFS 
w Polsce należą m.in.: Bolix S.A., Cognor S.A., ENEA Wytwarzanie S.A., Fabryka Farb i Lakierów 
Śnieżka SA, Grupa ATLAS, Grupa Nowy Styl, Grupa Paradyż, Grupa Powen-Wafapomp SA, Libet S.A., 
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Mostostal Zabrze Holding SA, MPWiK SA w Krakowie, 
MPWiK w m.st. Warszawie S.A., MPWiK SA we Wrocławiu, Nestle Waters Polska SA, PGNiG Termika, 
Poltarex Sp. z o.o., Porta KMI Poland Sp. z o.o., PREVAC sp. z o.o., Quad/Graphics Europe, Slovnaft SA,
Synthos S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., TRI (Poland) Sp. z o.o., VECTOR Sp. z o.o. i wiele innych firm.

IFS i IFS Applications™

www.IFSWORLD.com

NINIEJSZA BROSZURA NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. 1964 NR 16 
POZ. 93 Z PÓŹN. ZM.). BROSZURA TA MOŻE ZAWIERAĆ  INFORMACJE NA TEMAT PRZYSZŁYCH ROZWIĄZAŃ  FIRMY IFS 
W ZAKRESIE PRODUKTÓW I TECHNOLOGII. MAJĄ  ONE WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY, DLATEGO NIE NALEŻY 
INTERPRETOWAĆ  ICH JAKO ZOBOWIĄZANIA LUB OŚWIADCZENIA WOLI. IFS I WSZYSTKIE NAZWY PRODUKTÓW FIRMY 
IFS SĄ  ZNAKAMI TOWAROWYMI FIRMY IFS. NAZWY INNYCH FIRM LUB PRODUKTÓW WYMIENIONE W NINIEJSZYM 
DOKUMENCIE MOGĄ  BYĆ  ZNAKAMI TOWAROWYMI ICH WŁAŚCICIELI.

IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.
ul. M. Flisa 4

02-247 Warszawa, Polska
tel. +48 22 245 51 50, faks +48 22 577 45 01

info.pl@ifsworld.com


