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Prevas effektiviserar Dafgårds produktion
Gunnar Dafgård AB har valt Prevas som leverantör av driftuppföljningssystem. Driftuppföljningssystemet ska
övervaka och styra Dafgårds produktionslinjer för lasagne och enportionsförpackningar samt
charkavdelningens rök- och kokningsverksamhet.
Prevas har tillsammans med Dafgårds tagit fram kraven på morgondagens produktion. Det nya
driftuppföljningssystemet är en central del i den nya produktionsstrategin och möjliggör effektivare produktion,
högre kvalitet och effektivare utvärderingar för bättre service.
Anders Dafgård, Teknisk Chef på Dafgård menar att ”detta är ett strategiskt viktigt projekt för oss i vår
satsning på att ytterligare expandera och effektivisera vår produktion. Det finns en stor potential i att kunna
förbättra våra produktionslinjer och höja utnyttjandegraden av dessa”.
”Vi har valt Prevas som leverantörer för att de har en gedigen kunskap om styrning och övervakning av
industriella processer inom flera olika branscher.”
”Vi är stolta över att få förtroendet från Dafgård att utveckla detta system. Vi ser en stor potential inom hela
livsmedelsindustrin för denna typ av system där Dafgård är ett av de ledande företagen inom branschen”,
säger Anders Englund VD på Prevas. ”Ett mycket viktigt steg har tagits i vår satsning inom denna bransch”,
fortsätter Anders Englund.
Projektet inleddes med en förstudie där Prevas ansvarade för att ta fram kravspecifikation och utvärdera olika
system på marknaden. Prevas kommer att utveckla systemet med den nya ABB-plattformen Industrial IT
System 800xA.
Prevas är sedan tidigare leverantör till Dafgård, bl.a. med ett system för varumärkning och spårbarhet,
Snitcher Food.
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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 industrisystem.
Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.
Om Dafgård
Gunnar Dafgård AB är Sveriges största familjeföretag i livsmedelsbranschen.
Företaget producerar, säljer och distribuerar frysta och kylda livsmedel för restaurang/storkök och konsumentmarknad.
All egen produktion sker i fabriksanläggningen i Källby, beläget strax utanför Lidköping. Företaget omsatte 2003 cirka 1
500 Mkr och har cirka 1 000 anställda. Se även www.dafgard.se.
System 800xA
Industrial IT System 800xA är ABBs nya system för styrning och informationshantering i industriella produktionsprocesser.

