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Effektiv logistik och ökad säkerhet med röststyrning  
 
Solar Sverige har i sitt centrallager i Örebro, och med Prevas hjälp, installerat en modern mjukvara 
som stödjer ny teknik. Den nya modulbaserade lösningen ger en hög driftsäkerhet där framtida 
förändringar blir enkla och snabba att integrera. Vad som händer i lagret följs i realtid och med 
hjälp av röststyrd plockning, Pick-To-Voice, effektiviseras logistiken runt orderplock och kostnader 
reduceras.  
 
Nytt kommunikationssystem 
Solar Sverige är ett sourcing- & services-företag som 
erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, 
främst inom el, värme och VVS. Via deras moderna 
och automatiserade centrallager sker effektiv 
distribution. För att ytterligare modernisera sitt 
centrallager behövde Solar hjälp av experter inom 
såväl automation, IT-system och lagerhantering. Valet 
föll på Prevas.  
 
- Våra lager använder teknologi som kontrollerar varje 
leverans och följer den hela vägen tills den når kunden. 
För att utvecklas och kunna ta del av ny teknik valde vi att modernisera mjukvaran som startar orderplock 
och sköter kommunikationen med transportbanorna i vårt centrallager. Prevas har bevisat att de har 
helhetskunnandet och den kompetens vi eftersökte. Vårt samarbete går mycket bra. En fördel är även att 
Prevas finns på plats i Örebro och erbjuder snabb support vid behov, säger Per Häll platschef på Solar 
Sverige.    
 
Solar Sverige marknadsför 250 000 produkter och säljer unika lösningar till sina kunder. Rätt artikel ska 
finnas hos kunden på rätt plats, tid och i rätt antal.  
 
- Detta är ett mycket intressant och spännande uppdrag. I nära samarbete med kunden ska vi leverera en 
hållbar framtidslösning som ska vara anpassad och återanvändbar på flera centrallager. I vårt åtagande till 
Solar Sverige ingår även projektledning, dokumentation samt efterföljande support, säger Peter Johansson 
konsultchef på Prevas.  
 
 
 

 
För ytterligare information, kontakta 
 

Peter Johansson, Konsultchef, Prevas AB    
E-mail: peter.johansson@prevas.se, Mobil: +46 730 28 56 37 
 
Per Häll, Platschef Örebro, Solar Sverige   
E-mail: per.hall@solar.se, Tel.: +46 19 19 29 72  
 
 

Om Prevas 
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa 
lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag 
inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge 
och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se 
www.prevas.se. 
 


