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Prevas ingår samarbetsavtal för effektiv test
av elektronik
Prevas och JTAG Technologies har inlett ett samarbete där kunder i Sverige och Danmark erbjuds
specialkompetens inom gränsskanning, en teknik som bl.a. innebär att elektronik effektivt kan testas.
Idag byggs alltmer kommunikation och intelligens in i produkter, så kallade inbyggda system. Dessa inbyggda
system finns i såväl konsumentprodukter som avancerade medicintekniska produkter. I takt med att
komplexiteten ökar i intelligenta produkter ökar även behovet av testmöjligheter. Testkostnader kan i vissa fall
vara större än tillverkningskostnader. Kombinationen av kostnads- och tidspress innebär att
utvecklingsingenjörerna har en svår uppgift både vid utformning och vid testning av moderna elektroniska
komponentgrupper. Kunden kan med hjälp av Prevas och JTAG Technologies testa produkten redan i
utvecklingsfasen och tidigt hitta brister samt fel.
- Prevas är ett nordiskt utvecklingshus med världen som marknad. Samarbetet med JTAG Technologies
betyder att vi kan erbjuda våra kunder ett effektivare prototyparbete och därmed spara både tid och pengar åt
dem, säger Mats Lundberg, affärsområdeschef Produktutveckling Prevas AB.
- Att hitta nya samarbetspartners är för oss mycket viktigt, säger Urban Källqvist på JTAG Technologies
Sweden. Genom att samarbeta med Prevas utökas vår marknad och vi kan därmed erbjuda fler kunder vårt
marknadsledande testverktyg. JTAG Technologies har ett världsomfattande försäljnings- och supportnätverk
med egna försäljningskontor i Benelux-länderna, Kina, Finland, Frankrike, Tyskland, Sverige, Storbritannien
och USA, och har representanter i Australien, Österrike, Kanada, Danmark, Frankrike, Grekland, Indien,
Israel, Italien, Japan, Korea, Norge, Sydafrika, Spanien, Schweiz, Taiwan och USA.
Med över tjugo års erfarenhet från utveckling av avancerade inbäddade system och med fler än 2 000
framgångsrikt utvecklade produkter har Prevas hjälpt flera av sina kunder att bli världsledande inom sina
respektive områden.
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Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass.
I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar.
Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet,
vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass.
Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 550 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.
Om JTAG Technologies
JTAG Technologies har sitt huvudkontor i Eindhoven i Nederländerna och är världsledande inom avancerad
gränsskanningsteknik (IEEE-standard 1149.1). Företaget levererar ett omfattande utbud av program- och
maskinvaruverktyg för testutformning, testutförande, testresultatanalys och systeminterna programmeringstillämpningar.
Med en installerad bas av fler än 4 500 system över hela världen levererar JTAG Technologies lösningar åt många olika
slags elektroniktillverkare inom kommunikationsbranschen, den medicinska elektroniken, flygelektroniken, försvaret och
bilindustrin. Se även www.jtag.com

