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Prevas möter myndighetskrav på märkning av
medicintekniska produkter hos Astra Tech
Prevas, som erbjuder moderna och lönsamhetshöjande IT-lösningar för automation, logistik och spårbarhet,
har tecknat order på en spårbarhetslösning med det medicinsktekniska företaget Astra Tech. Företaget har
valt Prevas programvara, Prevas Snitcher Medical, för att säkra företagets märkning av medicintekniska
produkter.
Konsumenter och myndigheter ställer allt högre kvalitetskrav på tillverkare av läkemedel och medicinteknisk
utrustning. Dels måste produkten i sig hålla hög kvalitet, men samma höga krav gäller även
produktinformation som publiceras i form av t.ex. webbsidor, broschyrer och etiketter.
Med Prevas spårbarhetslösning uppfylls dessa krav och dessutom uppnås effektiviseringsvinster eftersom
antal fel minskar och därmed minskar även kostnader för t.ex. kassation. Prevas kostnadseffektiva lösning
bygger på över 20 års erfarenhet av spårbarhet som paketerats i en standardprogramvara, Prevas Snitcher
Medical. Förutom programvarulicenser ingår projektledning, integration mot överordnat affärssystem,
validerings- och installationstjänster i Prevas leverans samt support för den levererade lösningen. Astra Techs
många underleverantörer kommer även att installera systemet för att säkerställa enhetlig och korrekt
märkning i hela leveranskedjan.
- Vår verksamhetskompetens kring märkning av läkemedels- och medicintekniska produkter fortsätter att
uppmärksammas av nya kunder. Prevas Snitcher Medical är utan tvekan den marknadsledande
programvaran på området, säger Tom Hollowell, Affärsområdeschef Industrisystem Prevas.
- Vi är säkra på att den valda lösningen kommer att hjälpa oss att tillgodose de myndighets- och
effektiviseringskrav vi möter, säger Jan Andersson, Project Manager Astra Tech.
Kompetens inom spårbarhet som bygger förtroende
Spårbarhet handlar om att veta vad produkter består av och kunna informera om hur och när de
producerades. Prevas hjälper sina kunder att hålla ordning på innehållet i sina produkter och att stärka deras
varumärke. Att kunna informera kunder och konsumenter så snabbt och specifikt som möjligt, vid eventuella
kvalitetsbrister och återkall, kan spara mycket pengar. Prevas spårbarhetslösningar hjälper även kunden att
producera till rätt kvalitet.
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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 Stockholmsbörsen och har 450 medarbetare i Sverige och Danmark.
Se även www.prevas.se.
Om Astra Tech
Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför medicinska implantat och avancerade sjukvårdsprodukter för
engångsbruk. Målet med deras produkter är att förbättra vården för patienterna, förenkla arbetet för sjukvårdspersonalen
och minska den totala vårdkostnaden. Se även www.astratech.se

