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Prevas utökar erbjudande med
verifiering av inbyggda system
Prevas, ledande i Norden på inbyggda system, utökar sitt erbjudande med kvalificerade tjänster för
verifiering och validering. Ständigt ökande produktkomplexitet och samtidigt ökande kvalitetskrav i
dagens produkter leder till ett kraftigt växande behov av effektiva metoder för att verifiera produkters
funktion och kvalitet.
Prevas utökar sitt erbjudande inom inbyggda system med kvalificerade tjänster för verifiering och
validering. Erbjudandet säkerställer en effektiv testprocess och säkrar kundens utveckling. Thomas
Adlerteg, som kommer närmast från TietoEnator, har rekryterats för att ansvara för det nya
erbjudandet. Thomas har mångårig erfarenhet av effektiv verifiering och validering av inbyggda
system. Han har under hela sitt yrkesverksamma liv jobbat med test i olika former och faser, allt
ifrån design av automatiska testutrustningar till testmetoder/processer.
Dagens snabba teknikutveckling gör att produkter överallt runt om oss styrs av datorer, t.ex.
mobiltelefoner, hemelektronik, bilar och flygplan. Produkterna ser inte ut som datorer, men de
innehåller många mikroprocessorer som kör ännu fler rader programkod. De benämns inbyggda
system. Marknaden för inbyggda system befinner sig i en mycket kraftig tillväxtfas.
Funktionaliteten i dagens produkter ökar ständigt och gör att komplexiteten i de inbyggda systemen
ökar. Samtidigt ställs ökande krav på produktkvalitet. Detta leder till ett kraftigt växande behov av
effektiva metoder för att verifiera produkters funktion och kvalitet.
”Efterfrågan inom området verifiering och validering av produkter och tekniska IT-system har ökat
markant det senaste halvåret”, säger Mats Lundberg affärsenhetschef för Prevas Produktutveckling.
”Vi räknar med en fortsätt god tillväxt inom området de närmsta åren” fortsätter Mats Lundberg.
Prevas är, med över 20 års erfarenhet av utveckling av intelligenta produkter med högt
teknikinnehåll, ledande i Norden inom inbyggda system. Vi investerar i långsiktiga samarbeten med
våra kunder vilket gör att vi kan utveckla lönsamma partnerrelationer. Vårt sätt att driva projekt
minskar kundernas kostnader för att utveckla nya produkter samtidigt som utvecklingstider minskas
och leveransförseningar undviks.
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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.
Se även www.prevas.se.

