N Y H E T E R F R Å N P R E VA S # 1 - 2 0 0 7

SENASTE NYTT
Prevas avser köpa
specialistföretag
Prevas har tecknat ett Letter-of-Intent
(LoI) om förvärv av bolaget Optilution
AB. Optilution är ett specialistföretag,
med 5 anställda, med inriktning mot industriella IT-system för produktions- och
processindustri.
Företaget har Skandinaviens bästa
kompetens på Wonderwares produkter,
vilka är världsledande programvaror för
industriell IT. Ett förvärv av Optilution
gör Prevas till ledande i Skandinavien på
programvaror från Wonderware.

LEDARE

Framgång är ett lagarbete

Telecom-förvärv från
Flextronics Sweden
I våras förvärvades en verksamhet med
13 konsulter inom elektronikområdet och
inbyggda system av Flextronics International Sweden AB. Konsulterna har eftertraktad specialistkompetens och arbetar i
huvudsak inom telekommunikationsområdet.

Våra uppdragsgivares framgång
är vår. Med IT-lösningar i framkant vill Prevas bidra till ökade
affärer och effektivitet.
Samarbete och kommunika-

tion är avgörande för hur väl vi
lyckas. Att ses öga mot öga för
att utbyta idéer, tankar och information är förstås överlägset,
men ibland kan det vara bra att

nå varandra även på andra sätt.
I detta vårt första nummer av
nyhetsbrevet PreNews vill vi dela
med oss lite tankar kring den omdebatterade kompetensbristen på
IT-personal.
Nu är det din tur. Vi vill gärna
höra vad du tycker via det nyöppnade diskussionsforumet på vår
webbplats prevas.se. Men inget
nyhetsbrev utan lite trevliga nyheter kring produkter och tjänster, kundlösningar och folk i vår
nära omgivning.
Hoppas du ska gilla vad du
läser.
ANDERS ENGLUND
Koncernchef

D E B AT T
EU-projekt inom
livsmedel tar hjälp
av Prevas
Prevas deltar som enda privata IT-företag
i ett nystartat och omfattande EU-projekt
för att hitta IT-baserade lösningar för att
förbättra spårbarheten av biologiska prover i livsmedelskedjan.
Expertkunnande inom spårbarhetsprodukter, inte minst inom livsmedelsbranschen, var nyckeln till framgången.

Nytecknat
koncernramavtal
med GE Healthcare
Prevas har i många år varit leverantör till
GE Healthcare och har under hösten tecknat viktiga avtal i direkt konkurrens med
indiska företag inom samma område.
Inte minst vinterns förvärv av Telecakonsulter stärker Prevas position som en
av Sveriges ledande leverantörer av programvara och elektronik i avancerade tekniska produkter.

Fler nyheter på
www.prevas.se

Brist på rätt kompetens
kan hota IT-satsningar
Den skriande bristen på personal med rätt IT-kompetens
skapar allt fetare rubriker.
Bland dessa finns “tipspengar
till anställda som hittar nya
kollegor”, “projekt ska locka
ungdomar att välja IT,” “snabbutbildning av IT-konsulter på
två veckor” är teman som figurerat i svenska tidningar under
vintern och våren.

Hotar kvaliteten
Uppenbart finns en rädsla för
att den brist som hela IT-branschen upplever kan komma att
hota kvaliteten på de alltmer
verksamhetskritiska
IT-tjänsterna.
I ett sådant läge kan IT-företagen välja att slåss med varandra om det begränsade antalet

personer med rätt kompetens
– eller så väljer de att tillsammans hitta nya innovativa sätt
att möta situationen.

får hundratals svar och sedan
årsskiftet har vi fått 200 nya
kollegor i Sverige och Danmark.

Framgångsrikt

Långsiktighet

Prevas har haft stora framgångar med att skapa en stark
företagskultur med tydliga
värden och en klar ansvarskänsla. Prevas United låter som om
det handlar om fotboll och det
är helt avsiktligt. Den laganda,
kampvilja och glädje som kännetecknar fotbollen är också
kärnvärden i Prevas organisation.
Dessutom fungerar det. Varje
Prevasmärkt reryteringsannons

Som IT-utvecklingsföretag är
Prevas till hundra procent beroende av att rätt kompetens
finns på plats. En långsiktig personalstrategi, uppbyggd runt en
attraktiv arbetsplats, är en del
av vår lösning för framtiden.
VAD TYCKER DU?
Gå in på www.prevas.se och
berätta hur du tycker att problemet med kompetens kan lösas
på bästa sätt.

Var tionde
webbplats farlig

Var tionde webbplats på nätet är en smitthärd för virus och spionprogram. Det visar en undersökning som en grupp
forskare på Google utfört. Sedan antivirusprogrammen blivit bra på att hitta virus i e-post är webben på väg att ta över
som den viktigaste smittspridaren. KÄLLA: NYTEKNIK.SE

Återvinning för
bättre miljö

I Sverige skrotas det skärmar, datorer och skrivare för hundratals miljoner. Detta trots att det finns företag som står
beredda att köpa utrustningen och återanvända den. KÄLLA: COMPUTER SWEDEN.SE

FOLK PÅ VÄG

I N S P I R AT I O N

Inbyggd intelligens
ska ge betydligt
säkrare bankkort

TRENDER

200 nya
medarbetare
till Prevas
Genom förvärv av både större och mindre företag det senaste
halvåret har Prevas sett till att säkra och förstärka sin kompetens för
framtiden.

Igenkänning av fingeravtryck, egen strömförsörjning och tvåvägskommunikation är bara några av de
funktioner som kan komma att finnas med på nästa generations smarta kort. Cardlab leder arbetet
tillsammans med Prevas som utvecklingspartner.
före även i förhållande till kundernas
krav på nästa generations kort och
lösningar, säger Torsten Nordentoft,
utvecklingschef på Cardlab.
– Det som är spännande är att
nästan alla teknikområden måste
integreras om man ska lyckas få
fram en optimal lösning för dagens
avancerade kort. Bland annat ingår trådlös teknik, RFID, signalbehandling, analog teknik, strömförsörjning och inte minst kretsdesign,
säger Torsten Nordentoft vidare.

Miljonupplagor

ATT LIGGA STEGET FÖRE KONKURRENTERNA I ATT UTVECKLA “SÄKRA KORT” ÄR EN UTTALAD STRATEGI I SAMARBETET MELLAN CARDLAB OCH PREVAS.

Det råder hård konkurrens mellan
företag som tar fram nya bank- och
kreditkort. Till de nya och mer avancerade plastkorten används elektronikkomponenter i mikroformat. Det
öppnar möjligheter för en lång rad
andra produktområden där man kan
utnyttja den avancerade tekniken.
Korten närmar sig därmed att snarare bli konsumentelektronik istället
för enbart ett stycke plast med en
magnetremsa.

Säkerheten i fokus
För att lyckas är innovation ett
nyckelord. Ett annat
nyckelord är säkerhet – inte minst med
tanke på återkommande larmrapporter om kapade kreditkort och stulna
kortnummer.
Cardlab är ett företag som befinner
sig i framkanten av utvecklingen.

Företaget har ambitionen att sätta
nya standarder inom bland annat
säker betalningsförmedling och personlig
identifiering.
– Vårt samarbete med Prevas betyder att vi med förenade
krafter kan hitta lösningar på problem som
konkurrenterna ännu inte lyckats
lösa. Vi kan hela tiden ligga ett steg

Cardlab har som enda företag löst
problemen med kostbar produktionsteknik vid storskalig tillverkning. Därmed kan de producera
de nya multiteknikkorten i miljonupplagor med till exempel inbyggt
batteri, spolar, mikroprocessor,
minne och en biometrisk fingeravtrycksläsare.
– Utvecklingen på marknaden
pekar på att det kommer att finnas
elektronik i snart sagt alla typer av
produkter, även där vi inte kan föreställa oss det idag. Inom Prevas
har vi den erfarenhet, den kompetens och den innovativa kunskap
som krävs för att kunna bygga in
denna elektronik.
– Jag tror att samarbetet med
Cardlab kommer att flytta gränsen
för vad som är möjligt inom utveckling av kompakta produkter, säger
Mats Lundberg, affärsområdeschef
för produktutveckling inom Prevas.

Prevas gör
studenter till
bra konsulter
Prevas har inlett ett samarbete med Manpower för att skapa en pool av tekniska högskolestudenter som kan arbeta med till exempel
tester, enklare programmering, dokumentering och översättning.
Satsningen kallas Prevas Student. De studerande får en värdefull inblick i konsultyrket.
Samtidigt får Prevas tillgång till extrapersonal och kunderna får sina utvecklingsprojekt
levererade ännu snabbare – givetvis med sedvanlig Prevaskvalitet. Detta garanteras genom
att varje student har en erfaren Prevasspecialist som sin handledare.

TEKNIK

Förutom fler högt kvalificerade
medarbetare betyder förvärven
att vi får tillgång till den allra
senaste tekniken inom varje företags nisch.
Välkommen säger vi till en
rad nya medarbetare som ska
vara med att under Prevas namn
jobba med spännande projekt
hos våra kunder.

Några av dessa är:
• 99 medarbetare med specialistkompetens inom inbyggda
system från Teleca.
• 13 medarbetare inom elektronikområdet och inbyggda system
från Flextronics International
Sweden AB
• 4 medarbetare med specialistkompetens inom elektronik-

utveckling från Realfast Hardware Consulting AB
• 2 medarbetare med specialistkompetens inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin från APC Wrapping
AB
• 40 medarbetare med kompetens inom inbyggda system från
IO Technologies A/S i Danmark

K VA L I T E T

Projektkvalitet avgörande för framgång
Projektkvalitet har varit Prevas
signum sedan starten för drygt
20 år sedan.
Allt arbete som görs av Prevas är kvalitetssäkrat och arbetet utförs i linje med Prevas
certifierade kvalitetssystem ISO
9001:2000, tillsammans med

projekt- och utvecklingsmodeller. Resultatet är att drygt nio av
tio projekt levereras i tid och till
utlovat pris.
Detta är betydligt bättre än
snittet i branschen.
Projektplatsen
rapporterar
nämligen att hela fyra av tio

IT-projekt blev försenade i Sverige under 2006 och lika många
överskred sina budgetar.
Detta enligt de 307 beslutsfattare i svenskt näringsliv och
inom offentlig sektor som svarat
på den årliga undersökningen
IT-barometern.

Samarbete
kring trådlös
framtid
i Danmark
Prevas har tecknat ett partneravtal med det
danska utvecklingsbolaget Zensys kring deras
plattform för trådlös kommunikation.
Genom att använda färdiga plattformar
istället för att utveckla allt från grunden kan
Prevas erbjuda snabbare produktutveckling
till en betydligt högre kvalitet.

Fel i program
uppträder
sällan ensamt

Fel i stora programprojekt uppkommer ofta enligt ett visst mönster och bäst blir utdelningen om kvaliteten höjs på ett
litet antal moduler. Det visar rön från forskare vid Lunds Tekniska Högskola. En fallstudie på ett svenskt programföretag
bekräftar den hypotes som forskarna hade, att många av felen uppstår i ett fåtal programmoduler.
KÄLLA: COMPUTER SWEDEN.SE

PORTRÄTT

Längtan efter struktur
lade grunden till Prevas
När Göran Lundin startade IT-företaget Prevas i Västerås för drygt 20 år sedan drevs han av en
övertygelse om att struktur och kvalitet var vägen till framgång.
kation inbyggd. Men grunden för
lyckosam produktutveckling är
fortfarande densamma – kombinationen av systematisk ordning och
reda och kreativitet. Där är Prevas
i världsklass, säger Göran Lundin
som är storägare och styrelseordförande i Prevas.
Det var ur detta synsätt som Prevas uppstod för drygt 20 år sedan.
Göran Lundin hade i början av 70talet programmerat Aseas första
industriobot och då insett vikten
av noggranna specifikationer för
att ett industriellt IT-projekt skulle
bli framgångsrikt. När han några
år senare startade Prevas var detta
en viktig drivkraft och pusselbit.

Då handlade det om avancerad
konsultverksamhet i stora industriföretag. Idag består jobbet av att
effektivisera industrisystem och utveckla intelligensen som återfinns
i snart sagt alla våra vardagsprodukter.
Och Göran fick rätt – både kunder och medarbetare uppskattar
fokus på kvalitet.
Prevas är en framgångssaga

med en lång lista av världsledande
kunder, börsnotering och 470 medarbetare på flera orter i Sverige och
Danmark.
Vid sidan av industrisystem
och produkter kring spårbarhet
handlar den nya spännande tekniken alltmer om små inbyggda
system som återfinns i vardagsprodukter som mobiltelefoner och
kameror.

BOKA I DIN KALENDER

Röd tråd
Här är Prevas numera ledande
i Norden. En lång resa från ursprunget att arbeta med tung verkstadsindustri kan tyckas. Men Göran menar att den röda tråden är
tydlig.
– Det handlar om att bygga in
intelligens i olika typer av system.
Idag är produkterna betydligt mindre och har allt oftare kommuni-

PREVAS GRUNDARE GÖRAN LUNDIN ÄR
NUMERA STYRELSEORDFÖRANDE I FÖRETAGET.

PREnews
ett nyhetsbrev från Prevas AB

PREVAS
- Kunddag i Stockholm den 20 september.
För mer information kontakta:
kunddagar@prevas.se
MÄSSOR
- Embedded Conference 16-17 oktober
- Tekniska Mässan 16-19 oktober tillsammans med Robotdalen.
För mer information om Robotdalen se: www.robotdalen.org
Båda mässorna är i Stockholm.

Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder
konkurrenskraft i världsklass. Prevas utvecklar intelligens i produkter och
industrisystem. Prevas har kontor i Västerås, Stockholm, Göteborg, Malmö,
Linköping, Uppsala, Karlstad samt Köpenhamn och Århus.
För mer information om Prevas gå in på

www.prevas.se

