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Lofotprodukt AS väljer underhållssystem från Prevas
Vid vattenbrynet i Lofoten, omgärdat av hav och idylliska berg, ligger Lofotprodukt AS –
ett företag som byggt upp sin verksamhet på att leverera fisk- och skaldjursprodukter av
högsta kvalitet under varumärket Lofoten. Nu implementerar man underhållssystemet
Infor EAM från Prevas för att säkra kvaliteten och den fortsatta tillväxten.

Lofotprodukt AS grundades 1994. Idag har företaget ca 140 anställda och dess produkter finns på
butikshyllor och kyldiskar i samtliga av landets kommuner. Omsättningen uppgick under 2012 till
274 miljoner norska kronor. Lofotprodukt utsågs 2013 till årets mat- och dryckesproducent av den norska
intresseorganisationen NHO.
– Det är viktigt att vi väljer rätt IT-stöd så att vi kan fortsätta växa med bibehållet fokus på kvalitet, säger
Rune Barosen Nilssen, fabrikschef på Lofotprodukt. Vi har varit måna om att välja ett system med bra
referenser inom liknande verksamheter och här utmärkte sig EAM som ett mycket framtidsinriktat,
användarvänligt och flexibelt alternativ, fortsätter han. Själv har han arbetat på fabriken i tio år och har varit
med om en spännande utveckling.
– Prevas gjorde också ett mycket gott intryck under utvärderingen av de olika alternativen, tillägger Håvard
Henningsen, teknisk chef på Lofotprodukt. Jag har aldrig stött på en IT-leverantör som fokuserat så hårt på
vad det innebär att implementera systemet och som skapat smidiga och effektiva arbetsprocesser under
resans gång. Detta tillvägagångssätt har fått oss att känna oss trygga med vårt val och kommer att bidra till
att vi får ut mer av systemet.
Henningsen har axlat ansvaret som Lofotprodukts interna projektledare och har ett nära samarbete med
medarbetarna från Prevas. Implementeringen har redan påbörjats och man siktar på att kunna rulla ut det
nya systemet i januari 2014.
– Lofoten är ett starkt varumärke i Norge, säger Prevas försäljningschef Einar Alexander Andersen, som är
mycket nöjd med avtalet man har med Lofotprodukt. Den norska fiskeindustrin kännetecknas av sitt fokus
på kvalitet och i detta sammanhang är korrekt och effektivt underhåll en viktig bit. Avtalet med Lofotprodukt
stärker vår ställning i den här sektorn och vi ser fram emot att få följa deras utveckling genom ett nära
samarbete under åren som kommer.
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Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar
tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som
Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och
Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm.
För mer information, se www.prevas.se.

