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Prevas er ny forhandler av
testhåndteringssystemene WATS og skyWATS
Prevas har inngått avtale med norske Virinco om å forhandle testhåndteringssystemene
WATS og skyWATS i Skandinavia.
Prevas har inngått avtale med det norske selskapet Virinco om å forhandle testhåndteringssystemene
WATS og SkyWATS. WATS-systemet er et standard håndteringssystem for sanntidsovervåkning av testog reparasjonsdata i produksjonssystemer. I tillegg til datautvinning og behandling av data i sanntid kan
WATS støtte automatisering av test- og produksjonssystemer bl.a. med håndtering av testprogramvare og
fastvare på produktene som skal testes. skyWATS er en rimelig, skybasert versjon av
testhåndteringssystemet som gjør det mulig å samle inn data i sanntid fra hele verden. Prevas kan nå
levere, installere og tilpasse systemene i hele Skandinavia.
”Virincos WATS-systemer passer perfekt inn i Prevas' produktportefølje”, sier Søren W. Mathiasen, Vice
President Sales & Marketing i Prevas A/S, ”og dermed kan Prevas levere høykvalitetsløsninger på alle
nivåer innenfor automatiske forsknings- og produksjonstestsystemer. Dette gjelder alt fra spesialutvikling
av måleinstrumenter og integrering av testmaskinvare og testprogramvare til effektiv tilkobling mellom
testsystemene og virksomhetens øvrige systemer.
Testsystemutvikling går hånd i hånd med Prevas’ kompetanse innen elektronisk produktutvikling av svært
komplekse produkter, for eksempel innenfor Medico-området, der tester inngår i sertifisering under utvikling
og produksjon.
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Om Prevas
Med spisskompetanse innen integrerte systemer og industriell IT bidrar Prevas med innovative løsninger som skaper
vekst. Prevas startet i 1985 og er hovedleverandør og utviklingspartner for ledende selskaper innen bransjer som Life
Science, telekom, kjøretøy, forsvar, energi og verkstedindustrien. Vi har kontorer i Sverige, Danmark, Norge og India
med ca. 600 medarbeidere. Prevas har vært børsnotert siden 1998, NASDAQ OMX nordisk børs Stockholm.
For mer informasjon, se www.prevas.no.
Om Virinco
Virincos mål er å levere teknologi, løsninger og tjenester som øker kundenes konkurranseevne i et globalt marked,
gjennom økt produktkvalitet og prosesstyring i FoU-, produksjons- og kundeservicemiljøer. Våre utprøvde
produksjonsplattformer og teknologiske kapasitet hjelper hele verdikjeden med å redusere risikoen, kostnadene og
ledetiden, sikre merkeverdi og dermed øke lønnsomheten. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå inn på
www.virinco.com.

