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Skåne – en växande marknad för Prevas
Svensk industri står inför en rad utmaningar och behöver investera i smarta IT-lösningar för
att stärka sin konkurrenskraft. Prevas har under året märkt en ökad efterfrågan inom både
produktutveckling och industriell IT.
Med organisk tillväxt, nytt kontor i Helsingborg och förvärv i Lund har Prevas i år fördubblat antalet
medarbetare i Skåne. Företaget ser en fortsatt stark efterfrågan på både projekt och tjänster inom
både produktutveckling och industriell IT och planerar för tillväxt även under 2009.
– Marknaden för utveckling av intelligenta produkter karaktäriseras av en fortsatt stark efterfrågan.
Dels beroende på nödvändigt teknologiskifte för allt fler produkter och dels på kortare livscykler för
produkter, säger Patrick Buschow, Prevas regionchef för Produktutveckling.
I Skåne erbjuder Prevas projekt och tjänster inom både produktutveckling och industriell IT. Den
tekniska bredden och den starka tillväxten har bidragit till att flera nya avtal har tecknats under året.
Kunderna finns i flera branscher, t.ex. fastighetsautomation, fordon, livsmedel, kemi, medicinteknik
och telekom.
Måns Forsberg, Prevas regionchef för Industrisystem, är givetvis nöjd med utvecklingen.
– Vår satsning på erfarna konsulter inom MES och automation har slagit mycket väl ut. Det gör att vi
kan ta hem större och mer komplexa projekt. Den svagare konjunkturen gör samtidigt att våra
kunder får tid att se över sina processer och investera i lösningar inom t.ex. MES, TAK/OEE och
flexibel automation, vilket stärker deras position när konjunkturen åter vänder upp.
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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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