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Prevas och Enics samarbetar
kring produktutveckling och produktion
Tillsammans erbjuder Prevas och Enics ett helhetskoncept kring produktutveckling och produktion.
Det gemensamma erbjudandet skapar en unik, skarvlös kedja av tjänster som täcker hela
produktlivscykeln för våra kunders produkter. Vi erbjuder designstöd, utveckling av hårdvara,
mjukvara och mekanik med stöd av Enics erfarenhet av tillverkning och komponentmarknaden. Vårt
samarbete erbjuder även tjänster inom prototyptillverkning, testsystem, produktionsoptimering och
eftermarknadsstöd.
Drivkraften för detta samarbete är att minska utvecklingstiden och skapa konkurrensfördelar. Det är
viktigt att snabbt och effektivt kunna lansera nya produkter på marknaden. Därför är tidsoptimerad
och högkvalitativ produktutveckling avgörande. Tillsammans har Prevas och Enics den nödvändiga
kunskapen att stödja kundernas produktprocess från förstudie till produktion av avancerade
industriprodukter.
"Vi har redan erfarenhet att arbeta tillsammans med Prevas och är glada att kunna stärka
samarbetet. Jag välkomnar partnerskapet eftersom det tillför värde för våra kunder”, säger Stefan
Eklund, GM Enics Västerås.
"Från ett kundperspektiv, är den största fördelen med konceptet att all erfarenhet från
produktutvecklingen tas till vara under prototyp- och volymtillverkningen. Detta sparar avsevärt med
tid och pengar för våra kunder”, säger Mats Lundberg affärsenhetschef produktutveckling Prevas.
Prevas är ledande i Norden inom inbyggda system. Framgångsrika produkter kräver korta
utvecklingstider och rätt kvalitet. Vi erbjuder specialistkompetens för att utveckla intelligenta
framtida produkter. Utvecklingsprocessen säkras alltid med vårt certifierade kvalitetssystem.
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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.
Om Enics
Enics är ett av de största tillverkande företagen inom industriell elektronik, Electronics Manufacturing Services (EMS).
Vi förser våra kunder med slutanvändarlösningar bestående av utveckling, NPI, tillverkning, materialförsörjning och
eftermarknadsservice för kundernas produktlivscykel. Företaget är etablerat i Europa och Asien och har 2 000 anställda.
Se även www.enics.com

