
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. 

PRODUKTIONS- 
FORBEDRINGER  

Ejernes krav til afkast sætter fokus på kapitalbinding og 
bedre udnyttelse af det eksisterende produktionsanlæg. 
Dette bidrager på samme måde til nødvendigheden 
af kontinuerligt at arbejde med effektivisering af 
kapitaludnyttelse og processer.

Prevas har i mange år arbejdet med effektivisering af 
sine kunders produktionsanlæg. Med erfaring fra flere 
Industrisegmenter kan Prevas tilbyde konkurrencedygtige 
løsninger.

Når en virksomhed indser, at den ikke udnytter sit fulde 
potentiale, hvad angår eksempelvis produktivitet, kvalitet 
eller volumen, kommer Prevas ind i billedet. 

STØTTE TIL PRODUKTIONSSTYRINGEN 
Vi afdækker blandt andet organisationens måde at 
arbejde på, de interne arbejdsprocesser, ikke mindst 
mellem enheder, flaskehalse samt forekomsten af rette 
nøgletal. Når der skal bygges nye produktionsanlæg, 

Industrieffektivisering og produktionsforbedringer,  
som gennemsyrer hele virksomheden.

deltager vi også i kundernes investeringsprojekt.
Opgaverne er som oftest virksomhedsundersøgelser og 
-analyser, projektledelse eller generel virksomhedsstøtte. 

Til dette arbejde anvender vi gennemprøvede 
standardmetoder, som er blevet forfinet hos Prevas i 
forbindelse med utallige opgaver hos vores kunder.
For at tydeliggøre Prevas spidskompetence på disse 
områder har vi oprettet et Center of Excellence, som 
tilbyder tjenester, der forbedrer din lønsomhed og 
konkurrenceevne.

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt Bernt Henriksen i Prevas,  
+46 21 360 19 36, bernt.henriksen@prevas.se 

www.prevas.dk

I takt med at den globale konkurrence i industrien øges, samtidig med at kunderne stil-
ler krav til stadig kortere leveringstider, højere produktkvalitet og flere produktvarianter, så 
stiger behovet for en konstant effektivisering af produktionen. 

PREVAS
CENTER OF 
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