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Prevas tecknar avtal med OMV (Norge) AS
Prevas har ingått avtal med OMV (Norge) AS om att installera Prevas produkt Mikon för automatisk
produktionsrapportering i Norge.
- Vi tror att detta kommer att vara ett stort steg i fråga om automation för OMV, säger Geir Jåsund,
Business Development Manager vid Prevas AS.
Prevas lösning Mikon kommer att samla in, tolka, distribuera och rapportera data från olje- och
gasproduktion för OMV i Norge. Systemet kommer också att tillhandahålla ytterligare beräkningar som
krävs för OMV:s rapportering. Detta för att säkerställa att data för beslutsunderlag finns tillgängliga dygnet
runt, årets alla dagar.
Manuell eller halvmanuell behandling av produktionsdata kan vara en tråkig, jobbig och felbehäftad
process. Prevas produkt Mikon sparar mängder av manuell bearbetning, vilket i sin tur gör att personalen
kan ägna mer tid åt värdeskapande verksamhet. Dessutom får ledningen rapporter i tid och bättre
beslutsunderlag.
- Mikon kan enkelt utökas för att omfatta andra affärsregioner och konsolidera en kunds globala olje- och
gasproduktion, säger Geir Jåsund. Vi är mycket glada över att få detta spännande uppdrag och vi ser fram
emot att arbeta tillsammans med OMV:s personal för att säkerställa att projektet blir framgångsrikt.
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Om Prevas
Prevas är partner till företag inom många branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta
produkter och smarta fabriker. Med spetskompetens inom produktutveckling, inbyggda system och industriell IT &
automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är
huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar,
energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 550 medarbetare. Prevas är
börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

