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Prevas tecknar globalt samarbetsavtal
med National Instruments
Prevas offentliggör idag att företaget har tecknat ett globalt samarbetsavtal med National Instruments om
tjänster för deras produkter.
National Instruments (NI) är teknikpionjär och ledande inom virtuell instrumentering - något som har
förändrat sättet att hantera mätning och automatisering inom teknik och vetenskap. NI erbjuder sina
kunder färdig programvara, t.ex. NI LabVIEW, och kostnadseffektiv modulär maskinvara. NI:s högkvarter
ligger i Austin i Texas och företaget har 4 300 anställda och verksamhet i nästan 40 länder.
”Det globala avtalet med National Instruments stärker vår strävan att vara ett ’Nordic design house’ med
hela världen som marknad. Det är också en bekräftelse från National Instruments att Test System
Design, ett av våra Centers of Excellence, är i världsklass”, säger Mats Lundberg, CEO på Prevas.
Test System Design-gruppen tar fram avancerade test- och simulatorsystem för inbäddade produkter.
Majoriteten av systemen baseras på produkter från National Instruments, t.ex. LabVIEW, och används
redan på många platser världen runt.
”Vi är mycket nöjda med att ha tecknat ett globalt avtal med Prevas, ett expertföretag i branschen som
samarbetar med NI för att kunna erbjuda kunder nyckelfärdiga lösningar av hög kvalitet baserade på
grafisk systemdesign”, säger Tony Vento, vice vd på Applications Engineering.
Prevas produktutvecklingsverksamhet bedrivs i flera olika ”Centers of Excellence”, 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 560 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

