IBS Software ซือ
้ กิจการบริษัทซอฟตแวรการบิน
รายใหญของแคนาดา

ขอตกลงครัง้ นี้จะทําให IBS Software กลายเป็ นผูใหบริการเทคโนโลยีชน
ั ้ แนวหน าของอุตสาหกรรมการบินโลก
IBS Software (IBS) ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการบิน ไดบรรลุขอตกลงในสัญญาหลักกับบริษท
ั Kronos
Incorporated ในแมสซาชูเซตส เพื่อเขาซ้ อ
ื กิจการบริษท
ั AD OPT ผูนําดานซอฟตแวรการบินซ่ งึ ใหบริการโซลูชัน
บริหารจัดการลูกเรือแกบริษท
ั ยักษใหญหลายรายในอุตสาหกรรมการบินทว
ั ่ โลก AD OPT (www.ad-opt.com) กอ
ตัง้ ข้ น
ึ ในปี 2530 ในมอนทรีออล โดยกลุมนักคณิตศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยดําเนินงาน จากนัน
้ ถูกซ้ อ
ื
กิจการในปี 2547 โดย Kronos บริษท
ั ขามชาติผูเชี่ยวชาญดานบริการและซอฟตแวรบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี
พนักงานเกือบ 6,000 คนทว
ั ่ โลก ปั จจุบัน แพลตฟอรมวางแผนและบริหารจัดการลูกเรืออันทันสมัยของ AD OPT
ถูกนําไปใชโดยสายการบินชน
ั ้ นําของโลกหลายแหง เชน Air Canada, EasyJet, Emirates, FedEx, Garuda,
Lion Air และ Qantas การเขาซ้ อ
ื กิจการมูลคาหลายลานดอลลารในครัง้ นี้ ถือเป็ นสวนสําคัญของกลยุทธการขยาย
ธุรกิจของ IBS เพื่อกาวข้ น
ึ เป็ นผูนําดานการใหบริการเทคโนโลยีแกอุตสาหกรรมสายการบินทว
ั ่ โลก ทัง้ นี้ ตลอด 21
ปี ที่ผานมา IBS ไดเขาซ้ อ
ื กิจการเชิงกลยุทธ 6 ครัง้  ประกอบดวย 3 ครัง้ ในสหรัฐอเมริกา 2 ครัง้ ในยุโรป และ 1 ครัง้
ในอินเดีย
IBS คือผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรการบินที่สนับสนุนการอํานวยการบินของสายการบินรายใหญหลายแหง เชน

British Airways, KLM และ Emirates การซ้ อ
ื กิจการครัง้ สําคัญนี้จะทําให IBS ไดอาศัยความเชี่ยวชาญของ AD
OPT ในการสงมอบโซลูชันดิจิทัลที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดเพื่อรองรับงานบริหารเที่ยวบินและลูกเรือซ่ งึ มีความซับ
ซอนสูง การผสานทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของ IBS และ AD OPT จะทําใหตลาดไดใชซอฟตแวรที่
ทันสมัยและครบวงจรสําหรับการวางแผนลูกเรือ การจับคูลูกเรือกับเที่ยวบิน การกําหนดตารางบิน การติดตามเที่ยว
บิน และการบริหารการดําเนินงานโดยรวมของเครือขายสายการบินขนาดใหญที่มีความซับซอน การซ้ อ
ื กิจการ AD
OPT จะทําให IBS ไดลูกคาสายการบินเพิ่มข้ น
ึ มากกวา 20 ราย นับเป็ นการขยายธุรกิจในอเมริกาเหนืออยางมหา
ศาล รวมถึงเป็ นการเพิ่มศักยภาพการเจาะตลาดและยกระดับตลาดทงั ้ หมดของ IBS ทัง้ ยังเป็ นการเสริมแกรงฝาย
บริหารของ IBS ดวยการดึงทีมงานผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงของ AD OPT มาสูบริษท
ั  โดยบางคนมีประสบการณดาน
การดําเนินงานของสายการบินยาวนานกวา 25 ปี
AD OPT เป็ นที่รูจักอยางกวางขวางมานานกวา 30 ปี ในอุตสาหกรรมการบินโลกจากความโดดเดนในดานนวัตกรรม
ดิจิทัล เทคโนโลยีบริหารจัดการลูกเรือที่ทันสมัยของบริษท
ั ไดชวยใหสายการบินตางๆ สามารถสงั ่ การนักบินและลูก
เรือบนเครื่องบินไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การลดตนทุนการดําเนินงาน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกเรือ ในปี 2558 AD OPT ไดรับรางวัลอันทรงเกีย
รติ CORS Omond Solandt จาก “คุณูปการอันใหญหลวงตอการวิจัยดําเนินงานในแคนาดา” หลังการซ้ อ
ื กิจการครัง้
นี้ IBS จะครอบครองสํานักงานของ AD OPT ในมอนทรีออล และปรับปรุงเป็ นศูนยความเป็ นเลิศอันทันสมัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการลูกเรือโดยเฉพาะ นอกจากนัน
้ ยังเตรียมดําเนินกลยุทธการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาเชิงรุก เพื่อกาวข้ น
ึ เป็ นผูนําดานการบริหารจัดการลูกเรือและฝูงบิน ซ่ งึ จะชวยใหลูกคาพัฒนาไดอยางรวดเร็ว
และดําเนินงานไดอยางครอบคลุม
คุณบอบ ฮิวจส ประธานเจาหน าที่ฝายกลยุทธและลูกคา บริษท
ั Kronos กลาววา “IBS เป็ นบริษท
ั ที่มน
ั ่ คงและเหมาะ
สมที่สุดในการเขาซ้ อ
ื กิจการ AD OPT การควบรวมกิจการครัง้ สําคัญนี้จะนําความเชี่ยวชาญและประโยชนมาสู
พนักงานและลูกคาของทงั ้ สองบริษท
ั  โดยพนักงานของ AD OPT จะกลายเป็ นสวนหนึ่งของบริษท
ั ชน
ั ้ นําใน
อุตสาหกรรมการบิน สวนลูกคาจะไดประโยชนจากความมุงมน
ั ่ ของ IBS และ AD OPT ในการสรางสรรคนวัตกรรม
รวมกัน แมวาเรามีแผนสงมอบ AD OPT ใหกับ IBS แตเราจะยังคงใหบริการโซลูชันบริหารทรัพยากรบุคคลและทุน
มนุษยระดับเวิลดคลาสแกสายการบินตางๆตอไป”
คุณวีเค แมทธิวส ประธานบริหาร IBS Group กลาววา “การซื้อกิจการบริษท
ั เทคโนโลยีการบินระดับโลกเป็ น
กลยุทธอันรอบคอบของเราในการเติมเต็มใหกับอุตสาหกรรมการบิน AD OPT มีผลิตภัณฑการวางแผนและบริหาร
จัดการลูกเรือสายการบินที่ครอบคลุม มีฐานลูกคาขนาดใหญ และมีทีมผูเชี่ยวชาญมากประสบการณ การรวมตัวกัน
ของ IBS และ AD OPT จึงเป็ นประโยชนอยางยิ่งตออุตสาหกรรม เพราะทําใหเราสามารถสรางสรรคแพลตฟอรม
ดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุด เพื่อสงมอบโซลูชันครบวงจรสําหรับการบริหารจัดการลูกเรือและการอํานวยการบิน เราจะ
ดําเนินกลยุทธการเติบโตจากภายนอกองคกรตอไป เพื่อขยายธุรกิจและสงมอบคุณคาอันโดดเดนใหแกลูกคาของเรา

”
เกี่ยวกับ IBS Software
IBS คือบริษท
ั ซอฟตแวรขามชาติที่มีพนักงานกวา 3,000 คน บริษท
ั นําเสนอโซลูชน
ั ่ ใหมๆ สําหรับบริหารการดําเนิน
งานของสายการบินที่ดีที่สุด สนามบินที่มีผูโดยสารหนาแนนที่สุด บริษท
ั เรือสําราญชน
ั ้ นํา บริษท
ั น้ํ ามันและกาซชน
ั้
แนวหน า รวมถึงตัวแทนทองเที่ยวและเครือโรงแรมระดับโลก ทัง้ ยังใหคําปรึกษาและใหบริการซอฟตแวรที่เฉพาะ
เจาะจงสําหรับลูกคาแตละรายในธุรกิจเหลานี้ IBS ไดรับเงินลงทุนจากบริษท
ั Blackstone และใหบริการแกลูกคา
มากกวา 170 ราย ผานสํานักงาน 9 สาขาทว
ั ่ โลก IBS นํ าเสนอระบบไอทีเพื่อสนับสนุนบริการสําหรับผูโดยสารสาย
การบิน (รวมถึงลอยัลตีโ้ ปรแกรมและสิทธิประโยชนสําหรับพนักงานสายการบิน) การขนสงสินคา การจัดการเที่ยว
บินและลูกเรือ การจัดการในสนามบิน และการบํารุงรักษาเครื่องบิน สงผลใหเป็ นบริษท
ั ที่นําเสนอผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรมการบิน
สื่อมวลชนกรุณาติดตอ
แมทธิว โจชัว
โทร. +91-471-6614363
อีเมล: mathew.joshua@ibsplc.com
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