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Prevas utvecklar tillsammans med Forsmark
morgondagens underhållssystem
Prevas har, som certifierad leverantör enligt Sellihca - Nordic Utility Qualification System, fått
förtroendet att tillsammans med Forsmark utveckla morgondagens underhållssystem.
Baserat på Prevas erfarenhet och kompetens i projektledning, agila systemutvecklingsmetoder samt höga
kompetensnivå av att utveckla tekniska lösningar har företaget fått förtroendet att utveckla morgondagens
underhållssystem. Leverans av nytt system är planerad under 2010.
Prevas är certifierade gentemot energibranschen via Sellihca. Sellihca är ett unikt samarbete mellan de
ledande energibolagen i Norden. De deltagande organisationerna använder systemet för att få information
och välja ut godkända leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. För leverantörer
innebär Sellihca möjligheten att på ett enkelt och strukturerat sätt kvalificera sig för leveranser av varor och
tjänster till ett flertal nordiska energibolag. Sellihca är utvecklat i enlighet med EU:s regelverk inom de s.k.
försörjningsorganisationerna.
- I mer än 20 år har Prevas levererat lönsamma, innovativa och framtidssäkra lösningar. För att på bästa sätt
kunna hjälpa våra kunder satsar vi på långsiktiga kundrelationer där djup insikt i kundens verksamhet ingår. Vi
är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått från Forsmark, säger Mats Lundberg CEO på Prevas.
Prevas verksamhet inom produktutveckling bedrivs i flera olika centers of excellence, expertcentra, som
fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Denna fokusering gör att Prevas kan möta växande
branschunika behov. Generellt ökar kraven på kortare utvecklingstid, kvalitet, design och
uppkopplingsmöjligheter.
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Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i
världsklass. I snart 25 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 570 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
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