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Prevas vinner order från biltillverkare i Japan
I dag meddelar Prevas att företaget vunnit en strategiskt viktig order från en japansk biltillverkare. Ordern
består av en kundanpassning av National Instruments hårdvaruplattform för datainsamling CompactRIO.
Prevas kommer att utveckla den nya produkten genom att återanvända CompactRIO plattformen till en
enkortslösning som också är anpassad till att produceras i stora volymer.
“National Instruments ser en fortsatt ökad användning av hårdvaruplattformarna LabVIEW FPGA och
CompactRIO i en mängd olika varianter av inbyggda system inom flera produktområden såsom fordon och
medicin till förnybar energi,” säger John Hanks, vice VD National Instruments, Industri & Inbyggda system.
”Utvecklingsföretagen ser stora fördelar genom att man får ut sina produkter snabbare på marknaden.
Möjligheten att kunna genomföra förändringar sent i utvecklingsarbetet är stor eftersom man nu kan använda
samma plattform för de första laborationerna som man senare använder i volymprodukterna.”
Detta är en första order i en förväntad serie projekt från National Instruments kunder. Prevas har ett nära
samarbete med National Instruments och erbjuder nu deras kunder möjligheten att använda samma
applikationer som de utvecklat i en labbmiljö till att användas som inbyggda lösningar direkt i serieprodukten.
Detta har inte varit möjligt tidigare och kunderna sparar både utvecklingstid och pengar med det här
erbjudandet.
"Prevas är ett nordiskt utvecklingshus för intelligenta produkter med världen som marknad. Ett av Prevas
starkaste konkurrensmedel är förmågan att leverera IT-lösningar till i förväg överenskomna villkor. Såväl
funktionella och finansiella villkor, i en snabbt föränderlig omvärld. Företagets starka tillväxt tillsammans med
satsningen på ”center of excellenecs” stärker vår förmåga att erbjuda utveckling av intelligenta produkter till
den globala markanden, säger Mats Lundberg," CEO på Prevas.
Prevas produktutvecklingsverksamheten bedrivs i sex ”center of excellences”, dvs. kompetenscentra, 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 för såväl industri- som konsumentprodukter.
Med över tjugo års erfarenhet från utveckling av avancerade inbyggda 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.

