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Prevas tecknar ramavtal med Atlas Copco
Atlas Copco och Prevas har tecknat ett ramavtal om konsulttjänster för utveckling av programvara
och elektronik. Atlas Copco Tools & Assembly Systems är världsledande leverantör av verktyg för
monteringssystem.
Utöver det nu tecknade ramavtalet har ett treårigt avtal ingåtts omfattande förvaltning och support
av Atlas Copcos monteringssystem för bilindustrin inom produktfamiljen PowerMACS. Atlas Copcos
kunder för dessa produkter är bl.a. Ford, General Motors och Daimler-Chrysler. Prevas har sedan
1989 varit leverantör till Atlas Copco.
”Prevas har varit en både kompetent och pålitlig leverantör till oss under många år och det känns nu
bra att vi nu fördjupat samarbetet via de nya avtalen”, säger Janne Lundberg chef för programvaruutveckling på Atlas Copco. ”Våra kunder ställer tuffa krav och vi måste hela tiden arbeta med att
effektivisera oss för att bibehålla vår position på världsmarknaden. Prevas erfarenhet är en viktig del
i detta, fortsätter Janne”.
”Atlas Copco är både en av Prevas största kunder och en kund där vi i nära samarbete kunnat
utveckla ett effektivt och ett för båda parter gynnsamt partnerskap. Vi känner oss hedrade över att vi
fått förtroendet att teckna dessa för oss viktiga avtal. Det gör att vi nu ytterligare kan fördjupa
samarbetet mellan företagen”, säger Anders Englund VD på Prevas. ”Vi ser en tydlig trend att
utveckling av produkter tagit fart igen efter några tröga år. Produktcyklerna hos produktutvecklande
företag blir kortare samtidigt som teknikinnehållet hela tiden ökar. För att utveckla lönsamma
produkter krävs det kort tid till marknaden och att produkten redan från lanseringen har rätt kvalité”,
avslutar han.
Prevas är en av Sveriges ledande aktörer inom utveckling av inbyggda system. Verksamheten
bedrivs inom affärsenheten Produktutveckling som förutom en gedigen teknisk kompetens har en
dokumenterad förmåga att leverera system i tid och gärna till fast pris. Vi investerar i långsiktiga
samarbeten med våra kunder vilket gör att vi kan utveckla lönsamma partnerrelationer. Vårt sätt att
driva projekt minskar kundernas kostnader för att utveckla nya produkter samtidigt som ledtider
minskas och leveransförseningar undviks.
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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.

