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Prevas vinner viktig order, utvecklar ny
kommunikationslösning åt ABB
Prevas har vunnit en viktig order som innebär framtagandet av en ny kommunikationslösning åt
ABB. Resultatet kommer att användas över hela världen. Ordervärdet är 6 Mkr.
ABBs automationsprodukter har ofta en livslängd på mer än 10 år. Eftersom datorer som ingår i produkterna
ständigt förändras finns ett behov av att anpassa produkterna i takt med teknikens utveckling. Prevas uppdrag
innebär utveckling av ett inbyggt system som klarar av kommunikation med både nya och äldre produkter.
Prevas kommunikationslösning kommer att användas över hela världen, som en del av ABBs
automationslösningar, främst i processindustrin. Ordervärdet är 6 Mkr.
- Prevas kunnande och erfarenhet inom både modern produktutveckling och automation gör dem till en
naturlig samarbetspartner. Vår långa relation med Prevas gör att vi har ett stort förtroende för deras förmåga
att leverera framgångsrika projekt, säger Erik Oja, Affärsområdeschef ABB.
- ABB är en viktig kund för Prevas och det är stimulerande att se vårt framgångsrika samarbete utvecklas. Vår
strävan är att utveckla produkter som bidrager till våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet, säger Anders
Englund VD på Prevas.
Utveckling av moderna och avancerade produkter
Flera av Prevas kunderna är världsledande inom sina respektive branscher och återfinns inom såväl
traditionell industri som inom life science och telekomindustrin. Idag byggs alltmer kommunikation och
intelligens in i produkter. Inbyggda system finns i såväl konsumentprodukter som avancerade medicintekniska
produkter. Prevas har utvecklat över 2 000 framgångsrika produkter som bidragit till att flertal av våra kunder
är världsledande inom sina områden.
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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 500 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

