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Prevas förvärvar produktfamilj för
produktionsuppföljning
Prevas förstärker sitt erbjudande inom Industrisystem genom att förvärva IT-produkter för
uppföljning av produktionseffektivitet, verktyg och skärvätskor. Avtalet innebär att Prevas övertar all
försäljning och vidareutveckling av B4Industry ABs samtliga produkter.
B4Industry, har i samarbete med KTH och Scania utvecklat systemlösningar för effektivitets- och
produktionsuppföljning. Prevas har arbetat med B4Industry tidigare och förvärvar nu produkterna som
utvecklats.
Svensk tillverkningsindustri står inför en reell utmaning för att höja konkurrenskraften gentemot den nya
globala marknaden. Stora besparingar kan uppnås genom att höja effektiviteten och utnyttjandet av
produktionsutrustningar. Med hjälp av IT-lösningar kan man få effektiva verktyg för att uppnå detta. I
produktfamiljen finns moduler för uppföljning av effektivitet, maskindrift, verktyg och skärvätskor.
”Förvärvet av B4Industrys produkter passar strategiskt in i den nya organisation för Industrisystem som vi
håller på att forma”, kommenterar Anders Englund, VD på Prevas. ”Vi gör en kraftig satsning på att bredda
vårt erbjudande till att omfatta ett helt sortiment av produkter, konsulttjänster och support för den tillverkande
industrin i hela Skandinavien. I det rådande konjunkturläget finns det ett rejält sug efter vår kompetens inom
området”, fortsätter Anders Englund.
B4Industry är ett helägt dotterbolag till Wikman & Malmkjell som är en av de ledande
verktygsmaskinleverantörerna på den skandinaviska marknaden.
”Prevas har de resurser, den kompetens och erfarenhet som krävs för att dessa produkter ska få ett
genomslag på marknaden”, säger Sture Wikman, VD på Wikman & Malmkjell.
Prevas är, med över 20 års erfarenhet av utveckling av systemlösningar, en av de ledande i Skandinavien
inom Industrisystem. Vi investerar i långsiktiga samarbeten med våra kunder vilket gör att vi kan utveckla
lönsamma partnerrelationer. Vårt sätt att driva projekt och vårt verksamhetskunnande ger våra kunder
möjligheter att kostnadseffektivt införa IT-lösningar i produktionen.
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Om Prevas
Prevas, experter på programvara till fast pris, är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag som erbjuder
produktutveckling, industrisystem och spårbarhetslösningar till sina kunder.
Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.
Om Wikman & Malmkjell
Wikman och Malmkjell erbjuder produkter och tjänster inom områdena Bilindustri, Verkstadsindustri, Stålindustri,
Elektronikproduktion och Balansering. Oavsett om det gäller serietillverkning av motorblock, formverktygstillverkning,
transistorlindning eller plåtriktning för stålindustrin, så kan företaget erbjuda det mesta i produktionsutrustning.
Se även www.wikman-malmkjell.se.

