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Prevas ger DIAB flexibel produktion med spårbarhet
DIAB är en av världens främsta tillverkare av plastmaterial för vindkraft, flygindustri, transport och
rymdindustri. Prevas har fått en order på att modernisera och effektivisera DIAB:s
produktionsanläggning genom införande av ett nytt produktionssystem.
DIAB är en av världens främsta tillverkare av lätta, tåliga kärnor av plast till sandwichkonstruktioner.
Företagets produkter används över hela världen med kunder främst inom vindkraft, flygindustri, transport och
rymdindustri. DIAB har gett Prevas i uppdrag att utveckla en ny IT-lösning för produktionsstyrning, spårbarhet
och uppföljning till anläggningen i Laholm. Produktionssystemet tas fram i ett nära samarbete mellan Prevas
och Wonderware, som är en ledande utvecklare av intelligenta programvaruplattformar för industriell
automation.
”Vi har sökt efter en systemintegratör som möter våra krav på kvalitet, affärsmässighet och långsiktighet samt
en IT-plattform som är modern, öppen och skalbar. Med Prevas som integratör och Wonderware som
plattform har vi funnit en bra totallösning”, säger Stefan Petersson, VD på DIAB AB. ”Investeringen är en
förutsättning för vår fortsatta effektivisering och expansion”, fortsätter Stefan Petersson.
”Prevas samlade kunskap inom automation, logistik och spårbarhet tillsammans med Wonderwares
programvaruplattform ger oss möjlighet att skapa intelligenta, kostnadseffektiva IT-lösningar som bidrar till
våra kunders framgång i en global konkurrenssituation”, säger Anders Englund, VD på Prevas.
”Globaliseringen med outsourcing och konkurrenter från olika länder tvingar många företag att producera
snabbare, billigare och med större flexibilitet. Detta ställer krav på att informationsutbytet mellan ledningen
och fabriksgolvet sker i realtid och inte bara en gång om dagen”, säger Christopher Ashworth, Wonderwares
Skandinavienchef. ”Vi ser en stor potential på den svenska marknaden och vi har därför etablerat ett nära
samarbete med Prevas, en av Sveriges främsta systemintegratörer”, avslutar Christopher Ashworth.
Prevas Industrisystem förbättrar kundernas lönsamhet med hjälp av IT-lösningar och tjänster inom
automation, logistik och spårbarhet. Prevas projektmetodik och branschkunnande säkerställer snabba
leveranser som bidrar till ökad produktivitet, högre kvalitet och effektivare materialflöden.
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Om Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag.
Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller
som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är
leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
För mer information se www.prevas.se.
Om DIAB
För mer information se www.diabgroup.com.
Om Wonderware
Wonderware är världsledande inom programvara för industriell IT och ger företag möjligheten att snabbt införa lösningar
för automation och information. Wonderware har ett väletablerat rykte med produkter som är stabila, lätta att använda och
öppna för integration. Detta ger möjligheter för företag att öka sin effektivitet och få information i realtid.
För mer information se www.wonderware.com.

