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Prevas Industrisystem – Industrins val för lönsam IT
Prevas stärker sitt erbjudande av IT-lösningar och tjänster för automation, logistik och spårbarhet
genom att slå samman affärsenheterna Industrisystem och Spårbarhetsprodukter. Den
sammanslagna affärsenheten, Prevas Industrisystem, fokuserar på ökad tillväxt genom leverans av
effektiva system- och produktleveranser, kompletterat med värdeskapande konsulttjänster.
Prevas affärsenheter Industrisystem och Spårbarhetsprodukter kombineras, den 1 juli 2006, till en
gemensam affärsenhet som får namnet Prevas Industrisystem. Genom att samordna
affärsenheterna skapas en starkare enhet där:
•
•
•
•

Kunden får en ingång till ett komplett erbjudande av lösningar inom industriell spårbarhet,
logistik och automation.
Kunden får tillgång till nya värdeskapande konsulttjänster genom en samordning av
verksamhetskonsulter och produktspecialister.
Kunden får effektivare system- och produktleveranser genom att erfarenheterna av
produkthantering inom Spårbarhetsprodukter tillämpas inom hela Industrisystem.
Frigjorda resurser möjliggör en offensiv satsning på ökad marknadstäckning och tillväxt.

Tom Hollowell, för närvarande chef för affärsenheten Spårbarhetsprodukter, blir chef för Prevas
Industrisystem.
“Genom att kombinera det industriella kunnandet och leveransförmågan hos de två affärsenheterna
och genom att utnyttja deras respektive styrkor skapar vi en affärsenhet som ska vara – Industrins
val för lönsam IT”, säger Tom Hollowell, affärsenhetschef Prevas Industrisystem.
“Skapandet av det nya Prevas Industrisystem är en del av vår tillväxtstrategi. Den nya
affärsenheten ökar Prevas förmåga att förstå kundens verksamhet och att paketera IT-lösningar
med största möjliga kundnytta”, säger Anders Englund, VD Prevas.
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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.

