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Prevas inleder utvecklingssamarbete
kring interaktiva glasögon
Prevas AB ska utveckla industriella tillämpningar för de patentsökta C-More Interactive Glasses.
Det är innebörden i ett avtal med bolaget som utvecklat en lösning som ersätter tangentbord och
skärmar i situationer där armar och händer behövs för andra uppgifter.
Inte minst inom processindustrin finns behov av att kunna göra andra uppgifter samtidigt som man
har full kontroll över produktionen. Genom en bildskärm projicerad direkt i synfältet och möjlighet att
interagera med hjälp av ögonstyrning och tinningsmuskler öppnas nya möjligheter att kombinera
och effektivisera olika arbetsuppgifter.
Prevas har mångårig kompetens inom både produktutveckling och industrisystem och har ett
”guld”-partnerskap med Microsoft kring inbyggda system och mobilt Windows. I kombination med
de interaktiva glasögonen som tar hjälp av fjäderlätt mikro- och nanoteknik kan nya breda
användningsområden för branscher som t ex bevakning och försvar skapas.
Pentagon har redan visat intresse för tekniken som företaget Penny AB har utvecklat och
patentsökt. Företaget vann nyligen utmärkelsen Årets nyföretagare i Teknikbyn i Västerås och har
tidigare samarbeten med såväl KTH i Stockholm som George Mason University i Fairfax.
- Prevas kompetens och gedigna erfarenhet inom produktutveckling är ett stort stöd för oss i vårt
arbete, säger Erik Lundström, vd för Penny. Att Prevas dessutom har ett brett kunnande inom olika
industriella processer där produkten kan användas ger en möjlighet att få ut produkten på nya
marknader och applikationsområden.
- Pennys produkt C-More är otroligt spännande och nydanande, säger Prevas vd Anders Englund.
Det är jättekul att samarbeta i utvecklingen av en produkt som faktiskt kan revolutionera
dataindustrin. Utöver samarbetet kring utveckling av inbyggda system ser vi många tillämpningar
där vi kan utnyttja den nya teknologin inom vårt affärsområde Industrisystem.
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Om Prevas
Prevas, experter på programvara till fast pris, är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag som erbjuder
produktutveckling, industrisystem och spårbarhetslösningar till sina kunder.
Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.

