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VIRKSOMHEDSNYT
Førende i Skandinavien
på Wonderware
Prevas har underskrevet et Letter of Intent
om opkøb af virksomheden Optilution,
som er specialist i industrielle IT-systemer
til produktions- og procesindustrien.
Optilution råder over stærke kompetencer i Wonderwares produkter og
løsninger, og efter opkøbet bliver Prevas
Skandinaviens førende udviklingshus inden for Wonderware.

LEDER

Fremgang skaber vi sammen
Velkommen til Prevas News, som denne gang og fremover udkommer i nye klæder. Prevas
News er gået op i størrelse, så der bliver mere plads til at gå i dybden med de enkelte emner,
og så åbner vi ballet for en nyhed, hvor også du spiller en rolle. Vi vil nemlig i hvert nummer
lægge op til debat om et aktuelt emne, og vi håber, du vil give dit besyv med via det nyåbnede debatforum på www.prevas.dk

Styrkelse af telekommunikationsområdet
Prevas har opkøbt en virksomhed med
13 konsulenter inden for elektronik og
indlejrede systemer af Flextronics International Sweden. Konsulenterne er specialister inden for telekommunikation og
tilfører Prevas vigtige kompetencer på
dette område.

I Prevas ser vi samarbejde og
kommunikation som helt afgørende for, at vi lykkes. Vores
løsninger skal gerne styrke såvel
forretning som effektivitet hos

vores kunder, og jo tættere vores
dialog og kendskab til hinanden
er, jo bedre bliver vi til at opfylde
denne målsætning. Den personlige dialog, når vi mødes, kan

ikke erstattes. Men den kan suppleres med nye kommunikationsveje, som bringer os tættere på
hinanden. Derfor håber vi, at du
har lyst til at dele dine synspunkter med os i debatforummet. I
dette nummer kigger vi på den
stærkt omdiskuterede mangel på
kompetencer på IT-markedet –
hvordan kan det løses? Du kan
også læse om nye services, kundeløsninger og møde manden
bag det hele – Göran Lundin,
som grundlagde Prevas.
God læselyst!
MICHAEL CARL
Administrerende direktør

D E B AT

Mangel på kompetencer
truer kvaliteten i IT-projekter
Prevas nøglerolle i
EU-projekt
Prevas deltager som den eneste erhvervsvirksomhed i et stort nystartet EU-projekt, som skal identificere IT-løsninger til
forbedring af sporbarheden i biologiske
prøver i fødevareindustrin.

Rammeaftale med
GE Healthcare
Prevas har i mange år været leverandør
til GE Healthcare, og nu har de to virksomheder underskrevet en rammeaftale.
Prevas blev valgt i direkte konkurrence
med en indisk leverandør.

Læs flere nyheder på
www.prevas.com

Medierne har igennem lang tid
bragt stadigt større og mere alarmerende artikler om manglen
på medarbejdere med de rigtige
IT-kompetencer. Kontante belønninger til ansatte, som finder nye
kollegaer, kampagner der skal
lokke de unge ind på IT-uddannelserne og omskoling af folk fra
andre brancher er alle eksempler
på de forskellige og ofte panikagtige løsninger, der bliver taget i
brug for at komme ondet til livs.

Kompetencer
Og bekymringen er reel nok. For
manglen på IT-kompetencer kan
hurtigt få konsekvenser for kvaliteten i IT-udviklings-projekterne.
Det er altid alvorligt at have kvalitetsproblemer, men netop inden
for IT er alvoren særligt stor. IT
er jo livsnerven i alle virksomhe-

der i dag – store som små. Fungerer en nyudviklet applikation
ikke som forventet, er den ustabil eller kører i sneglefart, har det
indflydelse på arbejdsprocesserne, hvilket i sidste ende kan påvirke både beslutningsgrundlag
og reaktionsevne.

Finde nye veje
På et presset jobmarked kan vi
vælge at slås med hinanden om
de dygtige medarbejdere, eller vi
kan prøve at finde nye veje til at
afhjælpe situationen. I Prevas har
vi haft stor succes med at skabe
en stærk virksomhedskultur med
klare værdier og ansvarsfølelse.
Prevas United lugter lidt af fodbold, og det er ganske tilsigtet,
for den holdånd, kampvilje og
glæde, der kendetegner fodboldens verden, er også kernevær-

dier i Prevas organisationen.

HR-strategi
Og det har appel – vi får flere
hundrede ansøgninger på vores
jobopslag, og siden årsskiftet
har vi fået 200 nye kollegaer i
Danmark og Sverige. Som ITudviklingshus er vi 100 procent
afhængige af, at de rette kompetencer er til stede. En langsigtet
personalestrategi bygget op omkring en attraktiv arbejdsplads er
en del af vores løsning for fremtiden.

HVAD MENER DU?
Gå ind på www.prevas.dk
og fortæl, hvordan du mener
kompetenceproblematikken
bedst løses.

DIFO kaster sig
ind i kampen om
snyltedomæner

Dansk Internet Forum inviterer til høring om, hvordan det danske .dk-domæne kan holde domænesnyltere væk.
Samtidigt har foreningen selv et forslag til, hvordan den kan straffe snylterne hårdere.
KILDE: COMPUTERWORLD.DK

Dansk museumssms skal udvikles
til eksportsucces

Et dansk museum skal være pioner i udviklingen af indhold til mobiltelefonen. Museumslederen spår, at servicen kan
blive en dansk eksportsucces. Formålet med projektet er, at folk i området via sms lynhurtigt kan kontrollere om en
gravhøj eller grusgrav er værd at stifte nærmere bekendtskab med. KILDE: COMPUTERWORLD.DK

FOLK PÅ VEJ

KUNDECASE

Cardlab skaber avancerede
plastikkort med Prevas som
teknologileverandør
Intelligente kreditkort er kommet for at blive. Det er ikke længere noget, man diskuterer. Markedet
har større fokus end nogensinde på mulighederne inden for elektronik, herunder den kommende
generation af smartcards, hvor egen strømforsyning, fingeraftryksgenkendelse og intelligent tovejskommunikation blot er nogle af de muligheder som fremtiden byder på.

TRENDS

Prevas anno 2007 –
en større men
også bredere
teknologivirksomhed

siger Michael Carl, Administrerende
direktør, Prevas A/S.

Innovation er
nøgleordet

DET ER EN ERKLÆRET STRATEGI I SAMARBEJDET MELLEM CARDLAB OG PREVAS AT VÆRE ET SKRIDT
FORAN KONKURRENTERNE I UDVIKLINGEN AF ”SIKRE KOR T”

Cardlab som er innovatør og markedsleder inden for
avancerede plast/kreditkort har indledt et
samarbejde med Prevas. Cardlab vil med
Prevas som udviklingspartner være med
til at sætte fremtidens
standarder for intelligente plastkort.
For at bygge avancerede plastkort er

man nødt til at benytte elektronikkomponenter i microatureformat. I Prevas
tror vi på, at netop
udviklingen inden for
smartcards kommer til
at præge mulighederne
på en lang række andre
produktområder som
også kan udnytte de avancerede teknologier.

– Udviklingen i markedet peger
på, at der vil komme elektronik i alle
typer produkter, også produkter vi
ikke kan forestille os i dag. Prevas
har den erfaring, de kompetencer og
den innovative indsigt, der skal til for
at bygge elektronik ind i alle typer
produkter. Jeg tror, at samarbejdet
med Cardlab vil skubbe grænsen for
hvad der kan lade sig gøre, når der
skal udvikles kompakte produkter,

Cardlab vil sammen med Prevas
være med til sætte nye standarder
inden for blandt andet sikker betalingsformidling og personlig identifikation.
– Samarbejdet med Prevas betyder,
at vi sammen kan løse problemer, som
konkurrenterne endnu ikke har formået at løse, således at vi hele tiden
er på forkant i forhold til markedet
og kundernes krav til de næste generationer af innovative kort og løsninger. Det spændende er, at næsten alle
teknologier skal integreres for at få en
optimal løsning til de avancerede kort i
dag, fx indgår der trådløse teknologier,
RFID, signalbehandling, analogteknik,
powermanagement og ikke mindst
chipdesign, siger Torsten Nordentoft,
udviklingsdirektør, Cardlab.
Cardlab tilbyder effektive løsninger til komplekse problemstillinger.
Blandt andet har Cardlab som de
eneste løst problemerne med produktionsteknologi i storskala, så
man kan producere de nye multiteknologikort i milliontal med fx indbygget batteri, spoler, mikroprocessor, hukommelse og en biometrisk
fingeraftrykslæser.

TEKNIK

Samarbejde omkring
fremtidens trådløse teknik
Prevas har indgået en partneraftale med
det danske udviklingshus Zensys. Partnerskabet giver Prevas adgang til Zen-

sys’ unikke platforme for trådløs kommunikation. Fordelen ved partnerskabet
er, at Prevas nu kan tilbyde hurtigere pro-

duktudvikling af høj kvalitet, fordi virksomheden ikke længere selv skal udvikle
platformene fra grunden.

Svenskerne lærer
af danskerne
Det er ofte danskerne, der
tager ved lære af svenskerne,
men nu kommer skeen over i
den anden hånd.
Den danske arbejdsmarkedsmodel har efterhånden ryddet forsider i mange lande,
senest i Frankrig under præsidentvalget. De
fleksible ansættelsesvilkår kombineret med
et fintmasket socialt sikkerhedsnet skaber
et særdeles dynamisk arbejdsmarked, som
mange misunder os. Ikke mindst svenskerne, som oven i købet har givet begrebet et
navn – Flexicurity.
Prevas Sverige prøver nu at skabe sin
egen flexicurity-model og har indledt et
samarbejde med Manpower om at skabe en
pulje af IT-studerende, som får tilbudt en
uddannelse i det at være konsulent - et fag,
som ikke findes på universiteternes skoleskema.
De studerende får en værdifuld indsigt i
konsulentfaget, og Prevas får adgang til nye
kompetencer og ekstra hoveder, så vores
kunder kommer endnu hurtigere i hus med
deres udviklingsprojekter.

K VA L I T E T
IO Technologies, Realfast, Teleca og Flextronix Design er alle nye
virksomheder, som er opkøbt efter december 2006 under Prevas
paraplyen.
Disse opkøb betyder - udover at
øge staben af højt kvalificerede
ingeniører – at Prevas får tilført
state-of-the-art teknologier fra
de enkelte virksomheder. Tilsammen udgør Prevas paraplyen en
stor, samlet familie af platforme,
moduler og IP-blokke inden for
software, hardware og VHDL.
Opkøbene har betydet et
større og bredere Prevas, hvor
virksomhedens mål om at sætte
kunden øverst får endnu mere
troværdighed. Alle platforme tager nemlig udgangspunkt i kundernes stigende behov for teknologier, der understøtter de nyeste
trends inden for apparatfunktionalitet. Det gælder alt fra grafiske brugerflader over internet

enabling til intelligens i diverse
produkter. Det nye Prevas kan
også, via de udviklede platforme
og moduler, udnytte de nyeste
nanometer komponentteknologier til at opnå høj performance,
optimal økonomi og lavt effektforbrug.

Time-to-market
med Prevas
Time-to-market er et krav for
nye produkter. Tidspresset og
det stigende antal avancerede
funktioner i produkterne tillader ikke længere det store flertal
af virksomheder selv at udvikle
teknologier fra bunden. Markedet for platforme og moduler er
således i vækst både i og uden

for Norden.Produkterne supporteres af Prevas’ to teknologicentre i Stockholm og København,
der tilsammen har mere end 200
ingeniører. Disse centre fungerer
som kompetencecentre for de øvrige syv Prevas lokationer samt
kunder uden for Norden i forbindelse med anvendelse og udvikling af nye teknologiprodukter.
Opkøbet af de fire virksomheder er et led i Prevas’ strategi om
at opbygge et forretningsområde
inden for teknologiplatforme,
moduler og integrerbare IP-blokke. Prevas vil både levere et godt
teknologisk udgangspunkt og en
effektiv kundetilpasning, som giver den korteste og sikreste vej til
et succesrigt produkt.

Projektkvaliteten
er afgørende for
fremgang
Projektkvalitet har været kendetegnet for
Prevas siden starten for 20 år siden. Alt arbejde som udføres er kvalitetssikret og arbejdet udføres i linje med det Prevas certificerede kvalitetssystem ISO 9001:2000 sammen
med projekt- og udviklingsmodeller.
Resultatet af dette er blandt andet, at cirka ni ud af ti projekter leveres til tiden og til
den fastsatte pris. Selvom målet naturligvis
er ti ud af ti, fastslog www.projektplasten.se
at hele fire ud af ti IT-projekter blev forsinkede og ligeså mange overskred budgetter i
Sverige i 2006.
Undersøgelsen er foretaget med 307
beslutningstagere i svensk erhvervsliv og
fra den offentlige sektor som blev spurgt i
den årlige undersøgelse ”IT-barometeret”.

GlassFish viser
open source fra
sin bedste side

JavaOne: GlassFish er det første program, der udspringer af at Java-sproget er gjort til open source. Sun ser
programmet som et lærebogseksempel på hvordan open source kan føre til innovative produkter.
KILDE: COMPUTERWORLD.DK

PORTRÆT

Manden bag Prevas
– Göran Lundin
Da Göran Lundin grundlagde Prevas i Västerås i Sverige for godt 20 år siden, var det med en
overbevisning om, at struktur, kvalitet og rettidighed var altafgørende succesfaktorer.
laget for at produktudvikle med
succes er stadig det samme – det
handler om at kombinere systematik og kreativitet, siger Göran.
Prevas udspringer af denne holdning, som har udgjort fundamentet
i virksomheden siden etableringen
for 20 år siden.
Göran Lundin programmerede
i starten af 1970’erne Aseas første
industrirobot og fik indsigt i vigtigheden af nøjagtige specifikationer, hvis et IT-projekt i industrien
skulle lykkes. Da han nogle år
senere startede Prevas, var denne
forståelse en central puslebrik i
den stærke virksomhedskultur,
som så dagens lys.

Prevas startede som en avanceret
konsulentvirksomhed med speciale
i store industrikoncerner. I dag
er fokus rettet mod at effektivisere industri-systemer og indbygge
intelligens i flere og flere produkter,
som vi omgiver os med i hverdagen.
Og Göran Lundin fik ret med sin
satsning på kvalitet – både kunder

og medarbejdere sætter pris på et ordentligt utført stykke arbejde.
Prevas er en solstrålehistorie,
som i dag omfatter en lang liste
af markedsledende kunder, en børsnotering og 470 medarbejdere.

Røde tråd
Rejsen fra tung produktionsindustri

Lorem ipsum
Prevas ønsker alle en
god sommer.
Hvis du får brug for hjælp, er
vores konsulenter klar i hele
sommerperioden.

til leverandør af indlejrede systemer har været lang, men for Göran
er den røde tråd tydelig:
– Det handler i begge tilfælde
om at indbygge intelligens i produkter. I dag er produkterne betydeligt mindre, og det handler
typisk om at indbygge kommunikation i produkterne. Men grund-

PREVAS’ GRUNDLÆGGER GÖRAN LUNDIN ER NUVÆRENDE BESTYRELSESFORMAND I VIRKSOMHEDEN.

PREnews
er nyheder fra Prevas A/S

Prevas er en innovativ IT-virksomhed med en stærk virksomhedskultur, der giver vore
kunder en førsteklasses konkurrenceevne. Prevas udvikler intelligens i produkter og
industrisystemer. Vi tilbyder alt fra forstudie, systemdesign, konstruktion og
verificering til certificering, test og projektledelse.
Prevas er noteret på Stockholmsbørsen og har afdelinger i København, Århus og i syv
svenske byer.
Læs mere om Prevas på

www.prevas.dk

