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Prevas har indgået aftale med Isola AS 
 
Indfører nu vedligeholdelsessystemet Infor EAM på fabrikkerne i Norge. 
 
Isola producerer og leverer funktionelle og tidsmæssige 
kvalitetsløsninger for tag, vægge, gulv og grund. Isolas 
hovedkontor og administration ligger på Eidanger i 
Porsgrunn kommune sammen med 2 fabrikker. 
Derudover har de fabrikker på Notodden, på Røros og i 
Tjekkiet. 

Koncernen har valgt Infor EAM fra Prevas for at sikre 
optimalt og omkostningseffektivt vedligehold på sine 
fabrikker. Systemet er i første omgang implementeret og i 
færd med at gå live ved deres fabrikker på Eidanger, 
derefter står Notodden og Røros for tur i løbet af efteråret. 

”Vi har haft vedligeholdelsessystemer som er blevet 
brugt i varierende grad på nogen af fabrikkerne 
tidligere”, siger Arild Berdalen, Teknisk leder for 
fabrikkerne på Eidanger, ”men vi har manglet et fælles 
system og en fælles arbejdsmåde for koncernen. Med 
Infor EAM får vi nu et fælles vedligeholdelsessystem 
som er tilrettelagt for fælles koordinering og alligevel 
enkelt at tilpasse til lokale forhold og behov. Samtidig 
har Prevas vist, at de vil være med til at sikre, at vi 
lykkes med indføringen, og at systemet ikke bare 
bliver et system til at dokumentere det vi gør, men 
faktisk kan bruges til effektivisering og forbedring. På 
sigt ser vi også for os, at vi vil indlemme fabrikken i 
Tjekkiet, samt at integrere løsningen mod vores 
driftskontrol for endnu bedre udnyttelse.” 

Infor EAM udvikles af Infor Global Solutions og indgår i en portefølje af verdensledende løsninger for 
industrimarkedet. Systemet er et af verdens mest udbredte service- og vedligeholdelsessystemer med over 
15 000 kunder inden for offentlig og privat sektor og leveres i Norden af Prevas, som er en Gold Partner for 
Infor på EAM. 

”Isola er et godt eksempel på en kunde som har forstået hvor stor effekt man kan opnå ved at indføre et 
moderne vedligeholdelsessystem”, fortæller Einar Alexander Andersen, Salgschef i Prevas. ”De forstår at 
dette også handler om at motivere og engagere organisationen internt sådan at vedligeholdelsessystemet 
ikke bare bliver endnu et system, men faktisk et værktøj til at skabe resultater og forbedring. Vi glæder os 
til et spændende forløb med dem i årene som kommer” 
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Om Prevas  
Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager 
Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst. Prevas blev grundlagt i 1985 og er den primære 
leverandør og udviklingspartner for førende virksomheder inden for brancher som f.eks. biovidenskab, 
telekommunikation, bilindustrien, forsvarsindustrien, energisektoren og maskinindustrien. Vi har kontorer i Sverige, 
Danmark, Norge og Indien. Virksomheden har mere end 600 ansatte. Prevas har siden 1998 været noteret på 
NASDAQ OMX Den Nordiske Børs i Stockholm. For yderligere oplysninger henvises til www.prevas.dk og 
www.infor.com.  


