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congatec väljer Prevas som teknisk partner i Norden 
 
congatec AB, en ledande tillverkare av datormoduler för inbyggda system, har inlett ett 
samarbete med Prevas för ökad försäljning och innovation i Sverige, Norge och Danmark.   
 
Prevas är en känd leverantör av lösningar i Norden och har en lång och framgångsrik historia av inbyggda 
system, industriell IT och konsulttjänster. Som partner till Freescale är Prevas en erfaren leverantör av 
innovativa ARM-lösningar, vilket gör att man matchar congatec mycket väl. Dessutom har Prevas redan fått 
betydande erfarenheter genom utveckling av egna processormoduler och Linuxbaserade operativsystem 
baserade på utvecklingsmiljöer som OE-lite, OpenEmbedded mm. 
 
- Prevas grundades 1985 med målsättning att hjälpa kunder att skapa tillväxt genom innovationer. Sedan 
dess har Prevas haft en stabil tillväxt som ett resultat av kontinuerlig innovation. Denna affärsstrategi 
passar perfekt in med congatecs egna planer för tillväxt och strategi. Vi ser fram emot att samarbeta med 
Prevas för att erbjuda innovativa modullösningar till vår nordiska kundbas, säger congatecs försäljnings- 
och marknadschef Bernd Hacker. 

 
Prevas förväntar sig att samarbetet med congatec ska innebära stora fördelar för både det egna företaget 
och för kunderna. Prevas kommer att använda modulen conga-QMX6 i framtida ARM-baserade lösningar 
med krav på hög prestanda. Detta i kombination med skräddarsydd utveckling av moderkort, 
operativsystem och kundapplikationer. 
 
- En allmän trend i branschen är kraven på kortare time-to-market, lägre utvecklingskostnader, längre 
produktlivscykler och minskade risker i projekten. Ett sätt att lösa de här frågorna är att använda industriella 
datormoduler och utveckla en anpassad lösning som passar kundens specifika behov. Kombinationen av 
congatec som är ledande inom industriella datormoduler och Prevas som är ledande inom integration av 
inbyggda system, ger ett starkt erbjudande till industrimarknaden. Vi på Prevas är mycket nöjda med det 
nya partnersamarbetet, säger Jonas Mann affärsområdeschef på Prevas. 
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Om Prevas  
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar 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 och företaget har ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998 på NASDAQ OMX nordiska börs 
Stockholm. För mer information, se www.prevas.se. 
 
Om congatec AG 
congatec AG med huvudkontor i Deggendorf i Tyskland är en ledande leverantör av industriella datormoduler med 
standardformfaktorerna Qseven, COM Express, XTX och ETX. congatecs produkter kan användas i en rad olika 
branscher och tillämpningar, exempelvis industriell automation, medicinsk teknik, bilindustrin, flygindustrin och 
transportsektorn. congatecs kärnkompetenser och tekniska kunnande omfattar unika utökade BIOS-funktioner, liksom 
gedigna supportpaket för drivrutiner och kort. Efter designfasen erbjuds kunderna support genom omfattande 
produkthantering under hela livscykeln. Företagets produkter tillverkas av specialiserade tjänsteleverantörer enligt 
moderna kvalitetsstandarder. congatec har för närvarande 135 anställda och verksamheter i Taiwan, Japan, USA, 
Australien och Tjeckien. Ytterligare information finns på www.congatec.com samt Facebook, Twitter och YouTube.  
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