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Microsoft utser Prevas till partner för Windows Embedded
Prevas ansluter sig till Windows Embedded Partner Program.
Prevas kunnande inom inbyggda system utgör en avgörande konkurrensfördel för kunder som utvecklar
produkter med ett stort IT-innehåll. Så kallade inbyggda system utgörs av datorer inbyggda i andra apparater,
t.ex. hemelektronik, bilar, industriprodukter, medicinsk utrustning och försvarssystem.
En viktig del av ett inbyggt system är en stabil mjukvaruplattform i form av operativsystem. Microsoft erbjuder
två sådana operativsystem. Dessa går under samlingsnamnet Windows Embedded och består av Windows
CE .NET och Windows XP Embedded. Tillsammans erbjuds marknaden en kombination av
Windowsfunktioner och bra realtidsprestanda. Microsofts operativsystem med moderna och effektiva
utvecklingsmiljöer gör det möjligt för kunder att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla nya system.
Prevas har nu ytterligare stärkt sin kompetens inom inbyggda system genom rekrytering av några av Nordens
allra främsta experter inom Windows Embedded.
”Vi kommer att fortsätta vår satsning på detta intressanta tillväxtområde”, säger Anders Englund, VD på
Prevas. ”Vår förmåga att leverera framgångsrika IT-projekt kopplat med gedigen teknisk kompetens gör att vi
idag tillhör de allra bästa i Norden på att utveckla inbyggda system baserat på Microsofts produkter”, fortsätter
Anders Englund.
”När våra kunder ska bygga lösningar baserade på Windows Embedded så måste de kunna dra fördel av
tredjepartserbjudanden de kan lita på”, säger Jane Gilson, produktchef på Embedded Device Group på
Microsoft. ”Partners som Prevas tillhandahåller lösningar och tjänster av hög kvalitet som våra gemensamma
kunder kan använda i deras inbyggda system”.
Microsoft Windows Embedded Partner Program (WEP) är ett strategiskt världsomfattande program fokuserat
på att tillhandahålla partners ökade affärsmöjligheter, marknadsföring och tekniska fördelar. Microsoft WEP är
ett kostnadsfritt program som tillhandahåller ett antal fördelar för att öka marknadsmedvetande, generera
efterfrågan och industriell support till programmets partners.
WEP ska presentera nya och spännande möjligheter inom området inbyggda system, öka marknadsföringen
av produkter framtagna av partners, tjänster och lösningar samtidigt som dessa lösningar når marknaden
snabbare med större marknadsexponering.
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Om Prevas
Prevas, experter på programvara till fast pris, är ett projektorienterat, högteknologiskt IT-företag som erbjuder tjänster,
produkter och support till kunder med verksamhet inom produktutveckling och produktion.
Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.

