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Największa sieć dystrybucji gazu przemysłowego  

w Indonezji wybiera rozwiązania IFS ze względu na  

ich przewagę nad konkurencją 

 

Firma PT Aneka Gas Industri (AGI) wdroży kompleksowe, w pełni 

zintegrowane rozwiązanie IFS Applications 

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował, że PT Aneka Gas Industri, 

czołowa indonezyjska firma z branży gazu przemysłowego, podjęła decyzję o zastąpieniu swojej obecnej 

infrastruktury ERP rozwiązaniem IFS Applications™. Zmiana ta ma na celu wspieranie nowych modeli 

biznesowych oraz zapewnienie wglądu w działalność w czasie rzeczywistym. 

Na etapie oceny bieżącej infrastruktury firma AGI zdała sobie sprawę z konieczności jej modernizacji, aby 

dotrzymać kroku zmianom zachodzącym w branży. Firma potrzebowała systemu biznesowego, który 

zapewniłby jej należytą elastyczność, skalowalność i możliwości konfiguracji. 

Wdrożenie pakietu IFS Applications w firmie AGI obejmie następujące obszary działalności: 

• finanse, 

• sprzedaż, 

• zakupy, 

• produkcja, 

• zarządzanie jakością, 

• zarządzanie dokumentacją, 

• integracja oprogramowania innych firm, 

• analityka bizneswowa, 

• konsolidacja finansowa. 

Imelda Harsono, dyrektor ds. technologii i zgodności z przepisami w firmie AGI, powiedziała: „Dzięki 

warstwie technologicznej IFS będziemy w stanie połączyć się ze światem zewnętrznym i zyskać wgląd  

w nasze transakcje biznesowe w czasie rzeczywistym. Proces wyboru systemu ERP był o pół roku dłuższy, 

niż się spodziewaliśmy, ponieważ konieczne było zweryfikowanie wymogów biznesowych i możliwości 

integracji w przypadku każdego z dostawców na naszej liście. Po dokonaniu oceny rozwiązań ERP 

oferowanych przez kilkunastu dostawców zdecydowaliśmy, że firma IFS spełnia nasze wymagania — 

proponując produkt, który uwzględnia wszystkie nasze obszary produkcji i dystrybucji oraz jest 

wystarczająco elastyczny, aby wspierać przewidywany rozwój w przyszłości. Dzięki IFS jesteśmy przekonani, 

że zdołamy osiągnąć nasz cel, jakim jest zapewnienie gotowości do obsługi Przemysłu 4.0 w ciągu 18 

miesięcy”. 

Nowe rozwiązanie nabyto od partnera dystrybucyjnego IFS — firmy PT IFS Solusi Integrasi — który wspierał 

IFS na etapie opracowywania atrakcyjnej oferty w regionie dzięki swojej doskonałej wiedzy o produktach  

i możliwościach IFS. 

Zdaniem Wesleya Kowalskiego, wiceprezesa IFS na region ASEAN, jest to istotny kamień milowy z punktu 

widzenia działalności firmy w tym regionie. „Z dumą pokazujemy, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą 

konkurować nawet z tymi najbardziej znanymi na poszczególnych rynkach. Nasz pakiet aplikacji szybko 

reaguje na zmiany rynkowe i wykorzystuje zasoby w bardziej elastyczny sposób, dzięki czemu pozwala 

osiągać lepsze wyniki biznesowe i przewagę nad konkurencją”. 
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Informacje o firmie AGI 

Firma AGI jest obecna na rynku od 1916 r. Głównym obszarem jej działalności jest dostarczanie gazów przemysłowych, 

mianowicie gazów powietrznych (tlenu, azotu i argonu), syntetycznych, paliwowych, rzadkich, sterylizacyjnych, 

chłodniczych i elektronicznych. Oferta firmy AGI obejmuje również gazy mieszane, specjalne i medyczne oraz dodatkowe 

wyposażenie i usługi instalacyjne. Jej produkty mają niezliczoną liczbę zastosowań i są z powodzeniem używane w wielu 

branżach — w tym w branży medycznej, metalurgicznej, energetycznej i infrastrukturalnej. 

 

Informacje o firmie IFS  

IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją  

i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem aktywów oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. 

Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu  

z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym 

sektorze. Nasz zespół składa się z 3700 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 

klientów na całym świecie w kwestionowaniu statusu quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją.  

Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można 

znaleźć pod adresem ifs.com. 

Obserwuj nas na Twitterze: @IFSPoland 

Odwiedź bloga IFS poświęconego technologii, innowacji i kreatywności: blog.ifs.com 
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