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SAMMANFATTNING
IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller
anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Deras 4,000 medarbetare stödjer fler än 10,000 kunder
genom lokala kontor och ett växande partnernätverk.

I vårt kommunikationsarbete arbetar vi med ett nätverk av kollegor runtom i världen. Det globala kommunikationsteamet,
som jag tillhör, är spindeln i nätet vad gäller strategisk riktning, kampanjer samt produktion av innehåll. Tillsammans med
våra lokala experter, som representerar mer än 20 marknader på alla kontinenter, jobbar vi prestigelöst för att säkra högkvalitativa mediaresultat i respektive regions mest tongivande affärs- och vertikalpress.
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NYCKL AR TI LL F R AM GÅN G :
•
•

Möjligheten att ha en central plattform för alla kommunikationsaktiviteter
på en global skala.
Som kund i 10 år anser de att Cisions höga funktionalitet för press- och
börsmeddelanden har bidragit till ett stort förtroende för Cision och deras

•

produkter.
Tack vare Cisions framåtlutade förvärvsstrategi har de kunnat välja mellan
nya teknologiska lösningar som de annars hade behövt gå till flera separata

•

leverantörer för.
Möjligheten att kunna dela analysdashboards via ett webbgränssnitt har
gjort stor skillnad för IFS.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
SÅ ARBETAR IFS IDAG
IFS har som långsiktigt mål att öka sin generella brand awareness inom sina målgrupper. Skillnaden i storlek mellan IFS och
konkurrenter som Oracle, SAP och Microsoft gör det svårt att utmana i fråga om generell awareness. Istället för bred igenkänning har de valt att koncentrera sig på målgrupper som överensstämmer med fokuserade branscher, inklusive tillverkning, energi, flyg och försvar, bygg och service. Kommunikation och PR är en väsentlig del av detta arbete. Som spetsen på
spjutet jobbar de för att öka sitt avtryck i branschpublikationer och bredare affärspress. Genom månadsvisa medieanalyser
samt regelbundna marknadsundersökningar har de kunnat konstatera att IFS långsiktiga arbete med awareness har varit
framgångsrikt.
IFS har under det senaste året genomgått en omfattande transformation. Där de tidigare jobbade i isolerade silos samarbetar
de nu som ett team på tvärs över region- och organisatoriska gränser. Utrullningen av Cision Communications Cloud som det
centrala navet för kommunikation och PR ligger helt i linje med detta och har bidragit till ökad insikt och förståelse för hur
medielandskapet ser ut i olika delar av världen. De upplever att verktyget gör det enklare att förstå vad som fungerar.
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VARFÖR CISION?
Cision ger oss en central plattform för alla kommunikationsaktiviteter — från planering och analys av heta diskussionsämnen till distribution av nyheter till influencers, till uppföljning och analys av artiklar. Allt på en global skala.
Vi har använt Cision för distribution i mer än 10 år och mediebevakning cirka 5 år. Vi har under åren byggt upp en mycket bra relation
med Cisions kundteam. Cisions funktionalitet för press- och börsmeddelanden är i det närmaste helt skottsäker, vilket har bidragit till
det stora förtroende vi har för Cision och deras produkter. Med detta i ryggen har det varit enkelt att utveckla vår användning av plattformen och utöka med nya funktioner för att täcka mer av vårt kommunikationsarbete. Tack vare Cisions framåtlutade förvärvsstrategi
har vi kunnat välja och vraka mellan nya teknologiska lösningar som vi annars hade behövt gå till tre eller fyra separata leverantörer för.

Anders Brunelius, kommunikationsstrateg IFS

BYTET TILL

CISION COMMUNICATIONS CLOUD

IFS bytte till Cision Communications
Cloud 2019 och upplever att gränssnittet

IFS gick under 2019 över från CisionPoint till Cision Communications Cloud

är intuitivt där arbetsflödena

och den vanligaste återkopplingen Anders Brunelius har fått från sina kollegor

hakar i varandra på ett

handlar om användarvänligheten. Gränssnittet i Cision Communications Cloud

logiskt sätt.

upplevs som intuitivt och alla arbetsflöden hakar i varandra på ett logiskt sätt.
Han förklarar att de först och främst är tunga användare av mediebevakningen
och distributionsfunktionaliteten, något de har integrerat med sitt CMS så att de
kan publicera pressmeddelanden på webbplatsen samtidigt som de distribuerar
till kontaktlistor och syndikeringstjänster. Han upplever även att de har stor nytta
av kontaktdatabasen, både som grunden för alla distributionslistor men som även
som ad-hocstöd när de behöver identifiera eller kvalificera medier eller journalister i olika delar av världen.

TUNGA ANVÄNDARE
AV MEDIEBEVAKNING

IFS har driftsatt Cisions mediebevakning i två omgångar: första gången 2013 när de

Gemensamt för båda projekten är det

gick till CisionPoint och igen 2019 när de uppgraderade till Cision Comms Cloud.

fantastiska stöd vi har fått från Cisions
uppstartsteam. Uppgraderingen till

IFS är flitiga användare av mediebevakningen och de har satt upp systemet att

”C3” genomfördes helt enligt tidplanen,

söka upp allt som skrivs om dem och deras konkurrenter på alla större språk inom

vilket är en väldigt imponerande bedrift

ett stort antal geografier. Eftersom de har ett stort fokus på smalare branschpub-

med tanke på den komplexa, globala

likationer i sina olika regioner är en uttömmande databas som bevakar mindre och

bevakningen som vi kör. Jag hade regel-

specialiserade medier a och o. Efter en bred, global mediatäckning, både horison-

bundna statusmöten med Cisionteamet

tellt och vertikalt, är analys väldigt viktigt för oss. Här menar Anders att uppgra-

och kunde när som helst ringa och

deringen till Cision Communications Cloud verkligen gjort en stor skillnad. De har

mejla för att ställa frågor och bolla idéer.

skapat en rad specialgrafer vilket gör det möjligt att visualisera stora datafält i intuitiva och eleganta diagram. Att dela dessa analyser med medarbetare i andra delar

Anders Brunelius,

av företaget är också en viktig del, vilket har blivit väldigt enkelt tack vare stödet för

kommunikationsstrateg IFS

automatiserade epostrapporter och möjligheten att dela dashboards via webben.
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RAPPORTERING
TILL LEDNINGEN

Just möjligheten att kunna dela analysdashboards via ett webbgränssnitt

IFS har som standard satt upp sparade sökningar för alla deras regioner. Dessa

har verkligen gjort stor skillnad. Där vi

sökningar genererar dagliga rapporter som skickas automatiskt via epost till de

tidigare var tvungna att gå via Excel

medarbetare som arbetar med kommunikation eller som bara vill veta vad som

och PowerPoint kan vi nu bara klicka på

skrivs om IFS och deras konkurrenter. Utöver detta har de definierat ett stort antal

”dela” och mejla hela översikten direkt till

grafer och diagram i analysdelen som visar detaljerad information om hur deras

de personer som behöver informationen.

produkter och talespersoner representeras i media samt hur de presterar jämfört
med konkurrenter. Baserat på metadata som kollegor i regionerna definierar

Anders Brunelius,

månadsvis har de även kunnat ta ut rapporter om typ av artiklar, kommunikation-

kommunikationsstrateg IFS

steman, samt vilken aktivitet som föranledde artikeln.

LÄR DIG MER OM HUR

CISION COMMUNICATIONS CLOUD

®

BOKA DEMO

KAN TA ER KOMMUNIKATION TILL NÄSTA NIVÅ
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