Vi utvecklar intelligens i produkter och industrisystem.
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Prevas startar ny konsultverksamhet i Kista
Prevas AB har startat en ny konsultverksamhet med inriktning på inbyggda system med kontor i
Kista.
Den nya konsultverksamheten kommer att byggas upp med fokus på on-site uppdrag för stora
kunder i Stockholm. Syftet är dels att möta den stora efterfrågan på konsulter på plats hos kunden
och dels stärka den storkundssatsning som behövs för att säkra viktiga ramavtal.
Verksamheten ingår i företagets affärsområde Produktutveckling. Tillväxten kommer främst att ske
organiskt. Ansvarig för nya konsultverksamheten är Peter Elvung som har lång erfarenhet av
konsultverksamhet främst inom telekom och försvar.
- Nya ramavtal har tecknats med ett antal stora företag, berättar Mats Lundberg CEO på Prevas.
Marknaden för utveckling av intelligenta produkter karaktäriseras av en ökande stark efterfrågan
beroende på nödvändigt teknologiskifte för allt fler produkter. Prevas mål är att vara den mest
effektiva utvecklaren av produkter med Norden som hemmaplan och med världen som marknad,
fortsätter Mats Lundberg.
Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Produktutvecklande kunder
lägger ut allt fler projekt med större ansvar på leverantören, vilket resulterar i ett stort behov av
leverantörer som kan ta ansvaret för projektets hela produktutveckling. Med över tjugo års
erfarenhet från utveckling av avancerade inbäddade system och med fler än 2 000 framgångsrikt
utvecklade produkter har Prevas hjälpt flera av sina kunder att bli världsledande inom sina
respektive 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 OMX Nordiska Börs Stockholm och har 550 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

