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Nytt Center of Excellence,
Embedded Linux

Industriella öppna operativsystem med
lång livslängd. Sid 8.
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OE-Lite Linux

Vinnare med Re-Use

Minskar utvecklings- och underhållskostnader. Goda resultat med nöjda kunder.
Sid 7.

Lösningar som avlusats från sina
barnsjukdomar kan driva projekt
framåt snabbare. Sid 6.

Smartare elektroniksystem
Maria Månsson på Prevas och ordförande
i Branschorganisationen Svensk Elektronik,
ger sin syn på hållbar utveckling. Sid 7.

Möt Karl-Gustav

Ramström
Prevas nya VD. sid 3

Känn dig trygg
i ditt hem!

Med en lösning med ett
slutet system som bygger
på radiovågor larmar
grannar varandra direkt
vid inbrott i hemmet.
Läs succéhistorien på
sidan 4-5.
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SÅ FÅR GODA IDÉER LIV
På Prevas funderar vi löpande över innebörden av
våra ledord ”Innovation for Growth”. Är det vi som är
innovativa och ska växa? Är det våra kunder? Var skapas
innovationer egentligen? Det finns mig veterligen ingen
specifik myndighet eller institut som mäter just detta.
ledare
Men jag tror vi har i alla fall början till ett svar; det är
alltid kunden och Prevas som tillsammans blir innovativa. Det får vi bekräftat gång på gång när vi intervjuar
våra kunder, även så till tidningen du läser nu.
Det kan börja med en idé nerskriven på två rader på en bit papper. Sedan utvecklar det sig till en produkt under en resa som kan visa sig bli längre än vad man
trodde från början. Den resan försöker vi förkorta genom att återanvända vår
kunskap tillsammans med våra kunder. I detta nummer berättar Kim Enevoldsen,
ägare till Næralarm, om samarbetet med oss. Det är en fin historia om mötet
mellan en lekman med en smått genialisk idé och ett utvecklingshus. Styrd av
en stor vision och med hjälp av Prevas erfarenhet fick en god idé liv ända ut till
produktion och försäljning.
En av de saker vår kund framhåller är det stora värdet av att ha en utvecklingspartner som alltid kan hitta rätt person till rätt problem och som har koll på såväl
regulatoriska krav som programvaruutveckling. En av utmaningarna med programvara är ju alla de fel man ännu inte hittat. Kan man återanvända något man
utvecklat tidigare och hoppa över det utvecklingssteget i nästa projekt blir det en
direkt vinst, men vad som är minst lika viktigt är att man eliminerar en del risk i
de nya projekten. Ju fler okända faktorer som finns med i ett projekt, desto större
är risken att tidsuppskattningar misslyckas. Vi kallar det Re-Use. Det vill säga hur
”återanvändning” bäst kommer våra kunder till del utan att det blir standardlösningar. Processen handlar om att konkretisera allt det vi gjort tidigare. Ingen ska
behöva betala 100 % för en arbetsuppgift man löst till 50 % tidigare. Om detta
berättar Mikkel Ingstrup, på sidan 6.
Kunderna kommer till Prevas för att vi har erfarenhet, beprövade plattformar,
test- och operativsystem i den mån de behövs. Vi har funnits sedan 1985 och
har varit med att skapa drygt 5 000 produkter. Vi har samlat på oss en enorm
kunskapsbank. Denna erfarenhets- och kunskapsbank ska självklart komma våra
kunder till del.
En av våra egna experter, Maria Månsson, berättar också att i takt med att M2Mområdet växer, så växer också allas våra behov av hög kompetens inom elektronikområdet i hela värdekedjan från idé, forskning och utveckling, produktion och
marknad. Det är under skalet vi hittar Sveriges elektronikutveckling.
Visst har du kollat in den senaste ”Under Skalet” filmen? Om inte besök
www.nyteknik.se/popular_teknik/under_skalet/article3774982.ece
Trevlig läsning!

*

congatec väljer
Prevas som
teknisk partner
i Norden
En allmän trend i branschen är kraven på
kortare time-to-market, lägre utvecklingskostnader, längre produktlivscykler och minskade
risker i projekten. Ett sätt att lösa de här frågorna är att använda industriella datormoduler
och utveckla en anpassad lösning som passar
kundens specifika behov. Kombinationen av
congatec som är ledande inom industriella
datormoduler och Prevas som är ledande inom
integration av inbyggda system, ger ett starkt
erbjudande till industrimarknaden.
- Prevas grundades 1985 med målsättning
att hjälpa kunder att skapa tillväxt genom
innovationer. Sedan dess har Prevas haft en
stabil tillväxt som ett resultat av kontinuerlig
innovation. Denna affärsstrategi passar perfekt
in med congatecs egna planer för tillväxt och
strategi. Vi ser fram emot att samarbeta med
Prevas för att erbjuda innovativa modullösningar till vår nordiska kundbas, säger
congatecs försäljnings- och marknadschef
Bernd Hacker.

Utvald partner
till Freescale
Prevas är utvald som officiell partner till
Freescale och ska stödja företag i Norden
och övriga Europa med inbyggda system
som bygger på i.MX-familjens avancerade
enkel- och flerkärniga processorkretsar.
Plattformen är optimerad för multimedia,
skärmvisning och industriella tillämpningar och sprider interaktivitet till en helt
ny värld av produkter och till ett snabbt
växande antal marknader, bland annat till
fordons-, industri- och konsumentmarknaderna.

Innovation for Growth

Jonas Mann
Senior vice president
Produktutveckling, Prevas AB
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På Prevas jobbar 600 medarbetare och
tillsammans är vi huvudleverantör och
utvecklingspartner till ledande företag inom
branscher som energi, fordon, försvar, life
science, telekom och verkstadsindustrin.
www.prevas.se
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Nyhet

Ny VD i Prevas

Karl-Gustav Ramström
Vad tycker du är Prevas styrka?
Prevas människor med deras nichade kunskap och teknikvisionära
lösningar kombinerat med erfarenhet och beprövade plattformar.
Och innebörden av Prevas ledstjärna ”Innovation for Growth” är att
kunderna ska utvecklas och bli framgångsrika med hjälp av Prevas
kompetens och initiativtänkande. Vår roll är att bidra med kompetens så att kunderna på ett optimalt sätt kan dra fördel av all ny
teknik oberoende vilken marknad de verkar på.
För ett konsultbolag är det avgörande att förstå kundens affärer
och matcha kundens behov rätt. Jag, såväl som Prevas, har alltid
jobbat med den tekniknära marknaden där man tillför ett sant kundvärde. Men Prevas har historiskt inte alltid varit bra på att berätta om
sin djupa kompetens och att vi kan ta ansvar som utvecklingspartner
även i stora projekt där vi kan fungera som kundens outsourcade
utvecklingsavdelning. Under de senaste åren har Prevas också gjort
viktiga strategiska förvärv som stärker och breddar affärserbjudandet.

Vad ser du idag att Prevas har för svagheter eller för
utvecklingsbehov?
I sann ingenjörsanda går inte Prevas ut och slår sig för bröstet, men
det tycker jag vi faktiskt har all anledning att göra. Det är viktigt
att vi berättar vad vi kan för att ge våra kunder full kännedom och
tillgång till Prevas samlade kompetens. Jag hoppas att kunna bidra
till det.
Vi har en stark
tradition av
Kompetensen finns. Nu ska vi bli
öppen och nära
bättre på att berätta hur vi kan gå
relation med
in som partner till våra kunder.
utvecklings-,
it- och teknikchefer. Nu vill vi även inleda en dialog med kunders högsta ledningar
eftersom våra lösningar inom teknikområdet i högsta grad handlar
om att utveckla deras affärer.

*

Expansion i Norden
Prevas har öppnat nytt kontor i Örebro och utökat sin verksamhet i
Jönköping till att även innefatta erbjudande mot Inbyggda System.
- Prevas har ett mycket gott rykte bland sina kunder och det är mycket
roligt att få vara med och expandera verksamheten i Jönköping, säger
Joakim Bergs konsultchef på Prevas.
Ett kliv tas även in på den finska marknaden och Prevas har startat
ett bolag i Helsingfors. Det nya bolaget kommer att fokusera på att
erbjuda den finska industrin produktionsnära IT-lösningar.

Prevas lanserar
ny referenssida
Under åren har vi lyckats fylla vår katalog med en mängd
olika spännande projekt. Nu har vi bestämt oss för att göra
det både enklare och roligare för dig att ta del av vad vi tillsammans med våra kunder har åstadkommit. Referenssidan
ger dig möjlighet att bläddra mellan våra olika projekt och på
så sätt få en bild av vad vi kan göra för dig och ditt företag.
Besök: www.prevas.se/referensprojekt *
Innovation for Growth /
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Case

JAG VAR BARA EN MAN
MED EN GOD IDé
Den danska verksamheten Næralarm i Søborg har utvecklat ett smått genialiskt
larm som gör människor tryggare i sina hem. Larmsystemet är baserat på standard
radiomoduler och grundprincipen är att larm går till grannarna om ett inbrott eller
annan nödsituation uppstår i hemmet. Läs här om processen när en lekman med
en innovativ idé tar hjälp av utvecklingshuset Prevas.
Beckmörkt, ensamt och otryggt. Det
var utgångspunkten den kväll då en
enkel och väldigt smart idé föddes hos
Kim Enevoldsen, VD för det som idag
är Næralarm ApS. Året var 2009. Efter
en tid av utveckling och tester är Kims
larmsystem mellan grannar nu ute på
marknaden och ett stort antal hushåll
har fått en trygghet de inte hade tidigare. En produkt och ett entreprenörskap föddes på en och samma gång!
– Julen för snart fyra år sedan satt jag i
sommarstugan tillsammans med min då
6-åriga dotter. Det var kolsvart omkring
oss och på den tiden var det mycket
skriverier i medierna om inbrott i
hemmen. Jag började tänka på vad som
skulle behövas för att känna trygghet
i mitt hem och skydda min dotter. Jag
kom fram till att ett enda alarm, som
någon faktiskt reagerar på, skulle göra
skillnaden mellan otryggt och tryggt.
Men jag hade i likhet med de flesta av
mina grannar på landet varken internet
eller fast nät. Alltså var jag tvungen att
tänka i andra banor. Det som utveckla-

des till en lösning med ett slutet system
som bygger på radiovågor.

I likhet med de flesta
av mina grannar på landet
hade jag varken internet
eller fast nät”
– Först testade jag idén på familj och
nära vänner som alla ställde sig bakom
den. Jag kollade också omedelbart om
något liknande redan fanns på marknaden, vilket det inte gjorde. Jag presenterade också tidigt idén för en producent.
Genom den firmans positiva reaktion
fick jag en indikation på att produkten hade stor potential. Nästa steg
var att hitta intressenter som trodde
såpass mycket på idén att de ville gå in
med kapital. Jag hade ingen som helst
erfarenhet av varken larm eller entreprenörskap – jag var bara en man med
en god idé.
Nästa steg var att kontakta ett antal
olika utvecklingshus och valet föll på
Prevas. Det var viktigt att de visste vilka

olika utvecklingsnivåer som krävdes.
Redan hösten 2010 hade vi en första
”demo” klar. Det var en, i relation
till slutprodukten, primitiv prototyp
med vilken vi skulle testa framförallt
tre saker; grundsystem, räckvidd och
användarupplevelse. I det första testet
var nio grannhus i mitt stugområde
involverade. Vi fick då bekräftelse på att
räckvidden för larm hushållen sinsemellan var kring 450 meter, att nödknapp
och rörelsesensorer fungerade som
de skulle, att alla kunde se hos vem
som larmet gick och att användarna
tyckte det var enkelt att handskas med.
Systemet kräver att det inte förekommer falska larm så att grannarna slutar
reagera. Därför krävs det hög säkerhet
i den tekniska delen. Till exempel är
systemet anslutet till nätspänningen.
Om nätspänningen försvinner så kör
systemet vidare på batterier under cirka
ett dygn. Systemet indikerar också, på
såväl displayen som via sms, ifall batterierna håller på att ta slut. Och ifall ett
larm skulle sättas ur spel i ett planerat
inbrottsförsök kommer boxarna att
larma ändå eftersom de upptäcker att
en enhet inte skickar den radiosignal
den borde.
Hela 2011 gick med intern utveckling, vartefter vi gick i skarpare läge
och installerade det sammankopplade
larmet i ett antal hushåll i ett bostadsområde i början av 2012. Ett par
månader senare hade antalet hushåll
som ville vara med fördubblats och idag
är ännu fler med.

Demoex från 2010
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– Samarbetet med Prevas har fungerat
väldigt bra. De har varit duktiga på att
prioritera projektet högt. Det här är ett
system som finns i folks hem och hela

PREVAS / TECH TRENDS

utmaningen med ett säkerhetslarm är
förstås att kunna säkerställa tillförlitlighet i systemet. Har det uppstått problem
har Prevas utvecklingskonsulter kastat
vad de än har haft för händerna, oavsett
om det har varit helg eller semester.
Det är en komplex process att föra en
idé hela vägen ut i verkligheten genom
alla faser av test, lagkrav och godkännande. Vi har haft mycket stor fördel
av Prevas breda spektra av kompetens
och kunskap om mjuk- och hårdvara.
De har alltid snabbt kunnat hitta exakt
rätt person att lösa vilken fråga det än
har varit; tester, regelverk, manualer och
liknande. Det är en stor fördel.
– Flertalet människor bryr sig om varandra. Næralarm bygger på denna tillit
och ömsesidighet. Visst går det att även
koppla på ett vaktbolag men det basala
är att larmet ringer grannen. I systemet
är grannar samman- och uppkopplade
24 timmar om dygnet. Erfarenhetsmässigt reagerar de första grannar
inom några sekunder och efter ett par

minuter är 8-9 grannar på plats hos sin
granne när larmet går i en grupp om 17
hushåll. Det är trygghet, det!
Efter att larmet har blivit officiellt
godkänt i testcenter har det uppdaterats
med bland annat GSM så användarna
kan bli larmade via mobiltelefon. Eftersom produkten är EU-godkänd kan
den anpassas och exporteras till andra
europeiska marknader. Efter succén i
Danmark är Næralarm redo för nya
samarbeten med intresserade partners
för försäljning vidare ut i Skandinavien.
Hittills är alla kunder som installerat
Næralarm kvar som kunder i företaget.


*

Vill du veta mer kontakta:
Henrik Möller, tel + 45 29499202
Henrik.moller@prevas.dk
Vill du läsa mer om produkten läs:
www.næralarm.dk

Så funkar NærAlarm:
Upp till 20 hushåll är lokalt sammankopplade
via boxar som använder radiovågor. När ett larm
aktiveras - oavsett om det är ett överfall eller ett
inbrott – kan alla i nätverket omedelbart se det
direkt på sin box.
På displayen visas namn, adress och telefonnummer till det hushåll i vilken larmet har aktiverats,
och om det är fråga om överfall eller inbrott.
Ett akustiskt ljud går. Det har från början givits
strikta instruktioner om vad man ska göra om
ett larm aktiveras. I vanliga fall innebär avtalet
att grannen genast går till det larmade huset /
lägenheten, som de observerar för sedan att ringa
polisen.
Teknik:
Räckvidd cirka 450 m mellan hushållen
Alla lådor fungerar som reläer för varandra
Backup-batteri på cirka 24 timmar.
Om en enhet blir satt ur spel eller annat sätt är
”utom synhåll” vill alla andra boxar i nätverket
indikera detta med ett lågt pipljud och alla kan se
vilken box som är ur funktion.
Utöver det primära larmet på alla boxar i alla
anslutna hushåll sänds också 5 sms:ar iväg vid
larm.

Innovation for Growth /
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När Prevas återanvänder
blir kunden vinnare
Att återanvända datorkonstruktioner, programvara och beprövad teknik är vägen fram för
industrin. Lösningar som redan avlusats från sina barnsjukdomar kan driva ett projekt framåt
snabbare än om man tvingas uppfinna hjulet igen.
Det största problemet med programvara är alla de fel man ännu inte hittat.
De kommer fram efter hand, medan
användarna blir allt mörkare i synen om
maskinerna inte fungerar riktigt som det
var tänkt. Kan man skriva programkod
så flexibelt att det går att återanvända
programmoduler och drivrutiner i
senare projekt, kan man dra nytta av
det tidigare felsökningsarbetet? Felsökning kostar tid och pengar och kan man
slippa det, kan man utnyttja projekttiden
och kundens pengar till något nyttigare.
Vi talar med projektledaren för Prevas
Re-Use, Mikkel Ingstrup.
– Det handlar naturligtvis om att spara
pengar. Allt är en kostnadsfråga. Kan
man återanvända något man utvecklat
tidigare och hoppa över det utvecklingssteget i nästa projekt blir det en direkt
vinst, men vad som är minst lika viktigt
är att man eliminerar en del risker i de
nya projekten. Ju flera okända faktorer
som finns med i ett projekt, desto större
är risken att våra tidsuppskattningar
misslyckas. Att kunna säga att ”det
där har vi tidigare erfarenhet av” är ett
starkt försäljningsargument.
Re-Use-processen handlar om att konkretisera allt det vi gjort tidigare. Ingen
ska behöva börja om på en arbetsuppgift man löst till 50 % tidigare. Prevas
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består av ett tjugotal kontor och i och
med att vi kan återanvända all den
samlade kunskapen vi har är detta en
enorm potential.
När jag började arbeta med detta för
1,5 år sedan har jag tagit reda på vad vi
kan återanvända och vad som har mest
värde att dela med sig mellan kontoren. Prevas kompetensprofil är mycket
bred. De olika kontoren ägnar sig inte
alls åt samma sak, utan det kan vara
testsystem, Linux, audio, medicinteknik,
försvar, greentech, maskin-till-maskin,
med mera.
I modellen (se bild nedan) kan man se
olika kategorier, från det som ligger ute
till vänster och innefattar en stor mängd
utveckling och innebär ett stort värde,
men med väldigt liten kundbas, och det
till höger, som drivrutiner och algoritmer, som är mera allmängiltigt, men där
varje komponent inte har så stort värde.
I mitten av diagrammet finns det som är
strukturerat och har stor potential för
återanvändning.
För att få återanvändningen så transparent som möjligt utvecklade Prevas
ett eget projektmiljösystem i avsikt att
systematisera all utveckling och göra
den tillgänglig för alla kontor. Eftersom
det som utvecklats är kundens egendom

sker naturligtvis allt sådant återbruk
med den ursprungliga kundens medgivande. Prevas projektmiljösystem är ett
verktyg för konfigurationshantering,
med sekretess- och versionshantering
och en komponentdatabas för maskinvaruutveckling. Att bara lägga in en ny
processor i våra designverktyg kan ta ett
par dagar och det vore onödigt att göra
det mer än en gång. Ytterligare en fördel
är att om denna processor har använts i
flera projekt, och en dag går ur produktion, vet vi vilka projekt det är och kan
kontakta alla berörda kunder och tala
om för dem att vi kan uppdatera deras
produkter. Systemet har dessutom en
egen sökmotor, som medger sökning på
nyckelord i dokument och källkod.
Verktyget kan också användas för att
implementera våra ISO-certifierade projektmodeller, så att alla kontor kommer
allt lösa sina uppgifter på samma sätt.
Detta gav oss möjlighet att kunna
leverera hela projekthistorien, med alla
ändringar och kundkrav, alla källkodsfiler och binärer, till kunden. Det har visat
sig vara väldigt intressant inom t ex
medicintekniska projekt där spårbarheten är av stor vikt.
Vi har också en önskan om att modularisera all maskinvara vi utvecklat, utan
att gå så långt som att konkretisera den
som moduler. För detta skapade vi systemet ESIP (Electronic Subsystems Intellectual Property). Avsikten är att uppnå
samma korta utvecklingstid som med
systemmoduler (SoM), genom att kunna
ta en modul bestående av färdigutvecklad kärna som består av en processor
och olika typer av minnen etc, där alla
timingproblem och liknande redan är
avklarade, tillsammans med de programvaruparametrar som behövs och
dessutom kunna lägga in kundspecifika
periferienheter, som exempelvis ethernetanslutning, USB, analoga ingångar,
drivare till stegmotorer osv. På så sätt
kan man flytta utvecklingsbördan från
ren nyutveckling till integration av

TEKNIK
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OE-lite Linux

– minskar utvecklingsoch underhållskostnader
befintliga, redan utprovade moduler.
Det leder till större vinst både för oss
och för kunden.
Vi har just nu två projekt igång som
nyttjar samma maskinvarukärna. Det
ena är ett professionellt ljudsystem och
det andra ett industriellt styrsystem
inom livsmedelsindustrin. Det rör sig om
två helt olika slutprodukter, men de kan
ändå begagna samma kärna, tack vare
ESIP.
Framtiden lovar ytterligare utveckling
av ESIP-projektet. Vi är bland annat på
gång med införande av processorarkitekturen i.MX6 från Freescale. Arkitekturen är mycket flexibel i och med att
man kan välja processor av olika typ,
med en till fyra kärnor, och vi tror att vi
har ett stort kundsegment som kan dra
nytta av detta.
Vill du veta mer om detta eller få reda
på vad Prevas kan göra för dig,
kontakta Mikkel Ingstrup
mikkel.ingstrup@prevas.dk *

För inbyggda system inom
industrisektorn finns en ständig efterfrågan på stabilitet och
reproducerbarhet inom mjukvaruutveckling. Prevas är specialist
på att kunna svara mot denna
efterfrågan för inbyggda Linux
baserade produkter där OE-lite
Linux-projekt ofta är lösningen.
OE-lite Linux är ett integrationsverktyg för industriella Linux
Board Support Packages (BSP)
som har fötts ur en efterfrågan på
stabilitet och ett långsiktigt underhållsprogram för anpassade Linux
operativsystem.

livstid kommer att förändras med
olika hårdvaruversioner eller CPU:er.
Med OE-lite behåller Prevas kunder
samma Linux API och kernel-version
etc., även om man kör på olika
typer av hårdvara. Denna lösning
minskar effektivt kostnaderna för
applikationsutveckling och underhåll. Istället för att utveckla mot den
rena hårdvara så blir Linux API: et
själva grunden för applikationsutvecklingen, vilket låter utvecklarna
fokusera mer på att höja funktionaliteten hos applikationen istället för
att arbeta med lågnivåprogrammering och hårdvarustöd.

Allt sedan starten 2008/2009 har
OE-lite Linux använts för integration och underhåll av Linux BSP i
många olika typer av produkter, från
informationssystem för tåg till medicinska instrument, och har gett goda
resultat med nöjda kunder.

Prevas har gjort OE-lite Linux BSP:
er för allt ifrån små processorer utan
inbyggd minneshantering upp till
multi-core x86 eller ARM-baserade
kort, med olika minnesstorlekar och
med eller utan display och touch.

Huvudidén är att ha ett stabilt
anpassat Linux i mer än 10 år för
en kundspecifik hårdvara, även om
denna hårdvara under produktens

Vill du veta mer om detta eller få
reda på vad Prevas kan göra för dig,
kontakta Søren W. Mathiasen
Soren.Mathiasen@prevas.dk *

Mikkel
Ingstrup
Manager for the
Re-use programme
prevas

Läs på www. prevas.se/referensprojekt om hur Hounö använder Linux
och styr framtidens ugnar via mobilgränssnitt

Innovation for Growth /

7

PREVAS / TECH TRENDS

Center of Excellence (CoE)
Embedded Linux
Industriella öppna operativsystem med lång livslängd
Prevas har det
största teamet
i Skandinavien
inom design,
TEKNIK
utveckling,
specialanpassning och långtidsunderhåll av industriella inbyggda
Linux Board Support Packages (BSP:s)
– inklusive linuxvarianter såsom
Android och uCLinux. Dessa tjänster tillhandahålls av en kärngrupp
av specialister inom vårt Embedded Linux CoE tillsammans med ett
antal Linuxkunniga spridda över hela
Prevas.
Prevas professionella tjänster inom
inbyggt Linux spänner över alla aspekter
av BSP-utveckling.

Prevas ser till att all utveckling kan ske
effektivt och med ett professionellt långtidsunderhåll som kvalitetsmål för BSP.
Arbetet startar med en kravspecifikation
som involverar de tekniska beslut som
krävs för att möjliggöra ett högkvalitativt
BSP. Nästa steg är att snabbt ta fram
ett första BSP för att komma igång med
testning och utvärdering samt exempelvis
kunna hålla utbildningar på det kommande systemet.
Utvecklingsarbetet avslutas genom
leverans av ett fullständigt specialanpassat inbyggt Linux (ren Linux, Android eller
uCLinux) BSP inklusive kit för applikationsutveckling, specialanpassad kärna,
bootloader, rootfs och deployment
integration.

Efter leverans fortsätter Prevas att
ansvara för BSP:t. Prevas har utvecklat ett
program för långtidsunderhåll av industriella BSP för att säkerställa att BSP:ts
värde upprätthålls genom kontinuerliga
uppgraderingar och förbättringar.
När livslängden på kundens produkt
närmar sig sitt slut och den ska ersättas
med en ny version, hjälper Prevas till med
att återanvända så stora delar av BSP:t
som möjligt för att underlätta utvecklingen av nya mjukvaruplattformar. Detta
även efter 15-20 års användning.
Vill du veta mer om detta eller få reda på
vad Prevas kan göra för dig,
kontakta Søren W. Mathiasen
Soren.Mathiasen@prevas.dk

*

Smartare Elektroniksystem för Sverige
Utvecklingen inom elektronik och
inbyggd intelligens i produkter och
processer saknar motstycke. Bättre,
billigare, mindre – i en hisnande fart.
De flesta produkters framgång är idag
i hög grad beroende av funktion och
förmåga i den elektronik och mjukvara som göms under skalet. Lika
beroende är tillverkaren av produkterna av allt intelligentare system för
automatisering, effektivisering och
spårbarhet. Att konstruktionen är produktionsanpassad och tillverkningen
effektiv är avgörande för produktens
konkurrenskraft på marknaden.
För en hållbar utveckling på vårt jordklot
står vårt hopp till elektroniken att lösa
de utmaningar som ligger framför oss,
genom att skapa smarta system för att
spara energi och utnyttja förnybara
energikällor. Men elektroniken i sig drar
också energi, så vi måste samtidigt ta
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fram avsevärt mer energieffektiv hårdvara
för att kunna möta den kommunikationsexplosion som vi ser komma. Behovet av
kommunikation mellan människor, men
alltmer också mellan prylar (Internet of
Things), verkar gränslös.
”Smartare elektroniksystem för Sverige”
är namnet på den forsknings- och
innovationsagenda som arbetar för att
elektroniksystem ska bli ett Strategiskt
Innovationsområde för svensk industri
med start våren 2014. I bred samverkan
mellan branschen, forskningsinstitut och
universitet - har vi kartlagt hur elektronikindustrin mår och går. Svaga länkar
och starka spetskompetensområden har
sållats fram för att kunna föreslå åtgärder
och satsningar inom området. För Sverige
AB, med sina framgångsrika industriella
flaggskepp inom områden som automation, telekom, automotive, Life Science,
hushållsprodukter och IT, finns i de
inbyggda elektroniksystemen

en avgörande konkurrensfaktor. Nu
kommer behovet av inbyggda system,
sensornät och uppkoppling även i våra
basnäringar. Sveriges framtida framgång
är beroende av hög kompetens inom
elektronikområdet i hela värdekedjan från
idé, forskning och utveckling, produktion
och marknad.
Vill du veta mer om detta eller få reda på
vad Prevas kan göra för dig,
kontakta Maria Månsson
maria.mansson@prevas.se

*

Maria
Månsson
Business Unit Manager PÅ
PREVAS OCH ORDFÖRANDE I
BRANSCHORGANISATIONEN
SVENSK ELEKTRONIK.

www.prevas.se

