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Prevas utvidgar sin produktportfölj med förvärvet
av produkten Track & Trace
Prevas affärsenhet Spårbarhetsprodukter har utvidgat sin produktportfölj inom spårbarhetslösningar för
livsmedelsindustrin. Produkten Track & Trace, från konkursboet Scandinavian Traceability Systems AB, har
förvärvats. Som del i förvärvet ingår även patent om ”System för ursprungsbestämning av kött”.
Track & Trace är ett IT-system för ursprungsmärkning av livsmedel. Produkten används idag bland annat av
Marianne’s Farm AB för spårbarhet av deras produktion av morötter samt av Siljans Chark AB för
ursprungsmärkning i deras slakteri och charkfabrik.
”Track & Trace är ett bra komplement till Prevas nuvarande produkter för livsmedel och hantering av
konsumentvaror”, säger Tom Hollowell affärsenhetschef Prevas Spårbarhetsprodukter. ”Tillsammans med
produkterna Snitcher Food* och GCM** stärker detta Prevas position i branschen. Vi kan leverera kompletta
och säkra lösningar för spårbarhet av livsmedelsprodukter och tillhörande konsumentinformation”, fortsätter
Tom Hollowell.
”Vi är glada för att ha Prevas som ny samarbetspartner för Track & Trace produkten”, säger Jörgen Persson
vVD Marianne’s Farm AB. ”Track & Trace funktioner för märkning och spårbarhet är viktiga i vår strävan att
leverera morötter av högsta kvalitet från Skånes bönder. Vi har investerat relativt mycket i systemet och är
därför glada för att produkten har hamnat hos en trygg och pålitlig leverantör med kunnande inom
spårbarhetsområdet”, fortsätter Jörgen Persson.
Möjligheten att spåra och spara korrekt information är idag viktigare än någonsin. Konsumenter och
industrikunder ställer höga krav på produktkvalitet. Våra produkter bidrar till att säkra spårbarheten och höja
informationskvaliteten hos våra kunder. Detta möjliggör en effektivare logistik och snabb respons på
kvalitetsfrågor.

* Produkten Snitcher Food säkerställer hantering av produktinformation och produktmärkning inom livsmedelsindustrin.
** Produkten GCM (Goods Certificate Manager) är marknadsledande i Sverige för elektronisk hantering av varucertifikat
inom livsmedel- och konsumentvaruindustrin.
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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.
Marianne’s Farm AB
Marianne’s Farm är Sveriges största morotsproducent. Utöver klassiskt packade morotsprodukter bedriver bolaget en
omfattande produktutveckling där den såkallade minimorotslinjen är helt unik i Sverige. Marianne’s Farm är ett
familjeföretag som levererar morötter till detaljhandeln, restaurang- och storhushållsbranschen samt livsmedelsindustrin.
Se även www.mariannesfarm.se.

