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ไอเอฟเอสและเอ็นอีซีเปิดตัวโซลูชั่นเพือ่เจาะตลาดอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองดืม่ในประเทศไทย 
 
เมืองลิงเชอปิงและโตเกียว, วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2555, บริษัทไอเอฟเอสผูพ้ัฒนาแอ็พพลเิคชั่น
ระดับโลกส าหรับองคก์ร และบริษัทเอ็นอีซ ี คอร์เปอร์เรชั่น (NEC; TSE:6701), ได้ประกาศในวันน้ีเร่ือง
การเปดิตัวโซลูชั่นที่ขยายเพิ่มเติมในไอเอฟเอส แอ็พพลเิคชั่น, ชุดแอ็พพลิเคชั่นส าหรับองคก์ร
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม สว่นขยายทีเ่พิ่มข้ึนน้ีเป็นผลมาจากโครงการทีท่ั้งสองบริษัทท างาน
ร่วมกัน และสามารถตดิตั้งระบบไดท้ั้งแบบ NEC cloud computing service (การท างานโดยที่ผู้ใช้
สามารถก าหนดทรัพยากร หรือบริการทีต่้องการได้) หรือแบบโซลูชั่นเซิร์ฟเวอร์แบบมาตราฐานก็ได ้
 
การขยายสว่นเพิ่มคร้ังน้ีได้รับการพัฒนาเพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของบริษัทต่าง ๆ ทีอ่ยู่ใน
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีแผนการผลติ และการผลติสินค้าหลกั, ผลิตผลร่วม (Co-product) 
และผลิตผลพลอยได้ (By-product) จากวตัถดุิบเดียวกนัภายในกระบวนการผลิตเดยีว เช่น โรงงานผลติ
สินค้าที่ท าจากนมและเนือ้สตัว์ โซลูชั่นน้ีได้รวมหน้าที่การท างานที่สมบูรณ์แบบส าหรับการบริหารการคา้
เข้าไปด้วย เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคญัมากในกระบวนการกระจายสินค้า 
 
โซลูชั่นน้ีเป็นโครงการร่วมกนัระหว่างไอเอฟเอสและเอ็นอีซี ซ่ึงจะน าเสนอตลาดในประเทศไทยเป็นแห่ง
แรก เน่ืองจากทั้งสองบริษัทมีลูกค้าอยู่จ านวนมากทั่วโลกในอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกจากนี้
ทั้งสองบริษัทยังมปีระสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรมดังกลา่ว ท าใหไ้อเอฟเอสและเอ็นอีซีสามารถ
เสนอโซลชูั่นส าหรับอุตสาหกรรมที่ดีที่สดุได้ โซลชูั่นน้ีเป็นสว่นขยายเพิ่มเติมของไอเอฟเอส แอ็พพลิ
เคชั่น 7.5 SP5 และสามารถตดิตั้งเป็นโซลชูั่นเซิร์ฟเวอร์แบบมาตราฐาน หรือแบบ NEC cloud 
computing service (การท างานโดยที่ผู้ใช้สามารถก าหนดทรัพยากร หรือบริการที่ต้องการได้) ซ่ึง
โซลูชั่นน้ีจะไดเ้ปดิตวัในตลาดเอเซียอื่น ๆ ตอ่ไป 
 
 “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่เราจะเข้าสูอุ่ตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มในประเทศไทยเปน็แห่งแรกก่อน และ
จากน้ันเราจะเจาะตลาดในประเทศอื่นๆ แถบเอเชียร่วมกับเอ็นอีซี ด้วยความทีเ่ราเป็นพันธมิตรกันมา
ยาวนาน สิ่งน้ีจะช่วยท าใหเ้ราอยูใ่นต าแหน่งทีด่ีในการประสบความส าเร็จ เราก าลังท างานร่วมกันเพื่อ
ก้าวไปสูก่ารขยายฟังกช์ั่นการท างานภายในอุตสาหกรรม และมุ่งเน้นไปยงัลูกคา้ทั้งหมดภายใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว” กลา่วโดยมิสเตอร์ยาน คาร์ล บรูนาส ประธานบริษัทไอเอฟเอส ภูมิภาคเอเอเซีย 
แปซิคฟิค 
 
“เน่ืองจากเอ็นอีซีและไอเอฟเอส  อยูใ่นต าแหน่งทีส่ามารถน าเสนอโซลูชั่นที่นา่พอใจ      ให้แก่
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม โซลูชั่นสว่นเพิม่น้ีจะใช้งานได้ทั้งสองแบบคอื เซิร์ฟเวอร์แบบ
มาตราฐาน หรือแบบ NEC cloud computing service (การท างานโดยที่ผู้ใช้สามารถก าหนดทรัพยากร 
หรือบริการที่ตอ้งการได้) ทัง้น้ีลูกคา้สามารถที่จะเลือกลงทุนไดต้ามความเหมาะสม” กลา่วโดยมิสเตอร์ฟู
มิยาสุ ฮิราโนะ, รองประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นอีซ ี
 



การผลติแบบต่อเน่ืองเป็นหน่ึงในตลาดเปา้หมายของไอเอฟเอส ทั้งน้ีไอเอฟเอสน าเสนอฟังกช์ั่นการ
ท างานที่มีความเหมาะสมใหแ้ก่อุตสาหกรรมตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมเคมภีัณฑ์, อาหารและ
เคร่ืองดื่ม, สีและหมึก รวมถึงยา ไอเอฟเอส แอ็พพลิเคชั่น รองรับข้ันตอนทางอุตสาหกรรมที่ส าคญั
ทั้งหมด รวมถึงจัดการเกี่ยวกับฉลากของวตัถดุิบ (Material Compliance)        การตรวจสอบความ
สมดุลยเ์ชิงปริมาณของกลุ่ม (Batch balancing), การบริหารสตูรการผลติ, การบริหารคุณภาพและการ
วางแผนอุปสงค์ ชุดแอ็พพลิเคชั่นรวมถึงโซลูชั่นส าหรับการบริหารสินทรัพย์องค์กร, การบริหารวงจรชวีิต
ผลิตภัณฑ์, การบริหารความสัมพันธ์กบัลูกคา้, การบริหารการเงินและทรัพยากรมนุษย์ 
 
ลูกค้าทีใ่ชไ้อเอฟเอสส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบบกลุ่ม รวมถึง Jotun, Flint Group, Dyrup, 
Willamette Valley Company, Akzo Nobel, Becker Acroma, Farrow & Ball, Teknos and Becker 
Industrial Coatings, Pepsi, PFX Pet Supply, Chingford Fruit, Imerys, SSAB, Hutmen, Nucor 
Corp, Holmen Paper และ SCA Graphics 
 
 
 
เกี่ยวกบัไอเอฟเอส 
ไอเอฟเอสเป็นบริษัทมหาชน (OMX STO: IFS) ก่อตัง้ข้ึนในปี 1983 เพื่อพัฒนา, จ าหน่าย และติดตั้ง
ไอเอฟเอส แอ็พพลเิคชั่นทีเ่ป็นชดุระบบออีาร์พแีบบส่วนประกอบทีส่ร้างบนเทคโนโลยี SOA ไอเอฟเอ
สมุ่งเน้นที่อตุสาหกรรม 4 ประเภท ได้แก่ บริการและการบริหารสินทรัพย์, การผลติ, ห่วงโซ่อปุทานและ
การบริหารงานโครงการ บริษัทฯ มีลกูคา้กวา่ 2,000 รายใน 60 ประเทศ ด้วยจ านวนพนักงานกว่า 2,700 
คน มีรายได้สุทธิในปี 2010 จ านวน 2.6 พันล้านเหรียญสวีเดน 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมไดท้ี่ www.IFSWORLD.com   
ติดตามเราได้ที ่Twitter: @ifsworld 
เยี่ยมชม IFS Blogs เกี่ยวกับเทคโนโลยี, นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ : 
http://blogs.ifsworld.com/ 
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