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Prevas koncentrerar produktportföljen
inom industrisystem
Prevas säljer produkten ADRess, en programvara för att dokumentera tele-, data- och
svagströmsinstallationer i fastigheter, till Elkoda. Övertagandet gäller även de licensavtal som är
tecknade sedan tidigare.
För att fokusera produktportföljen ytterligare säljer Prevas produkten ADRess. ADRess är en
programvara som säkerställer dokumentation av tele- och datanät i fastigheter. Övertagandet innebär att
Prevas kommer att upphöra försäljningen av produkten ADRess och kunderna erbjuds att uppgradera till
Elkodas program. Prevas kommer under övergångsperiod att fortsätta stödja de kunder som har
supportavtal.
”En fokusering av Prevas produktportfölj utgör en del av vår strategi inom affärsområdet Industrisystem.
Genom vårt bransch- och teknikkunnande fortsätter vi att satsa på våra paketerade standardlösningar
och produkter inom kärnområdena automation, logistik och spårbarhet, säger Christer Ramebäck
affärsområdeschef på Prevas.
”Vårt kärnområde ligger inom tele och data dokumentering. Förvärvet av ADRess ger oss goda
möjligheter till tillväxt och vi är övertygade om att uppgradering till Elkodas program även är den bästa
långsiktiga lösning för kunden, säger Bert Wäring VD på Elkoda.
Industriföretag lever idag i en stenhård global konkurrens. Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt med
ständiga förbättringar av produktivitet och kvalitet är ett måste. Prevas har under många år arbetat ihop
med industrin för att genomföra investeringar inom industriell IT i syfte att utnyttja potential till ökad
produktivitet och kvalitet.

För mer information kontakta:

Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem, Prevas AB
Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95
E-mail: christer.rameback@prevas.se
Bert Wäring, VD Elkoda AB
Tfn: 036-34 34 15, Mobil: 0706-03 07 07
E-mail: bert.waring@elkoda.se
Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass.
I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar.
Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet,
vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass.
Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 560 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

Om Elkoda
Elkoda startade 1984. Vår affärsidé är att utveckla och leverera effektiva programvaror inom tele & data
dokumentering, för teknisk förvaltning, till konsulter, entreprenörer, samt förvaltare i privata och offentliga
sektorn. Vi erbjuder även dokumentations- och konsulttjänster inom området.
Se även www.elkoda.se

