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Prevas ingår nytt avtal om IFS Ultimo EAM 
Den här gången är det Oda Group som har valt lösningen. 

Oda är Norges största nätbutik för livsmedel och har upplevt en mycket imponerande tillväxt de senaste 
åren. Med revolutionerande teknik och värdekedja satsar företaget internationellt och har etablerat sig i 
Finland och Tyskland. För att få kontroll över sina avancerade anläggningar har man nu valt IFS Ultimo EAM 
som sitt EAM-system. 

- Oda är i högsta grad ett teknik- och logistikföretag med fokus på effektivitet och smarta lösningar, förklarar 
Jan Øyvind Lyche på Oda. Vi bygger anläggningar och en värdekedja som är ledande internationellt i fråga 
om effektivitet och kvalitet. För att se till att våra anläggningar presterar maximalt är det också viktigt med 
en modern EAM-lösning som är skalbar och som säkerställer att vi gör rätt sak vid rätt tidpunkt. Efter att ha 
sonderat marknaden landade vi i IFS Ultimo EAM, stöttat av den nordiska partnern Prevas, som kan hjälpa 
oss att utnyttja lösningen på bästa möjliga sätt.  

- Oda representerar den andra kunden i Norge på kort tid som väljer IFS Ultimo EAM genom Prevas, säger 
Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas i Norge. Vi ser att detta är en lösning som kommer att passa 
många företag och att vi med flera system i portföljen kan erbjuda olika alternativ utifrån verksamhetens 
krav, organisation och ambition. Vårt mål är att kunderna ska få bästa möjliga utbyte av den lösning de 
väljer. Därför frågar vi dem ofta varför de investerar i en lösning och vad de vill uppnå, för att vi tillsammans 
ska hitta formerna för hur det ska lyckas. Vi är stolta över att Oda har valt oss som sin partner på den här 
resan framåt och ser fram emot att fortsätta ställa frågor.        

Prevas Norge är redan i full gång med implementeringsprojektet tillsammans med representanter från IFS 
Ultimo och planerar att driftsätta första fasen i januari 2023. 



 

 

 
För mer information kontakta: 
Einar Alexander Andersen, vd Prevas AS, mobil: +47 41 53 73 13, e-post: einar.alexander.andersen@prevas.no   
Dag Kjensbekk, Senior Consultant Prevas AS, mobil: +47 45 96 00 51, e-post: dag.kjensbekk@prevas.no  
 

Om Prevas 
Prevas är ett utvecklingsföretag där uppfinningsrikedomen står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi 
kunder inom en rad olika branscher med att få större utbyte av dagens tekniska utveckling. Till nytta för människor, planeten och 
ekonomin. Prevas startade 1985 och har i dag 850 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas har varit börsnoterat på NASDAQ 
Stockholm sedan 1998. Mer information om Prevas finns på www.prevas.se.  

Om IFS Ultimo Software Solutions 

IFS Ultimo supplies the number one flexible Enterprise Asset Management cloud platform for midsized enterprises. The software is used 
by more than 2,200 customers globally in manufacturing, healthcare, logistics, infrastructure and utilities. It offers customers in these 
sectors many advantages such as increased uptime, the management of costs, increased equipment lifespan, ease of adherence to laws 
and regulations and the assurance of a safe working environment. IFS Ultimo provides these advantages with an unparalleled return on 
investment due to fast implementation processes, seamless integrations and self-service application management. The company was 
formed in 1988, has offices in the Netherlands, Belgium, Germany and the UK, and is globally supported by an extensive open partner 
ecosystem. IFS Ultimo is an IFS company. For more information about IFS Ultimo, visit www.ultimo.com. 
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