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IVISYS AB ('IVISYS') har fått en beställning från LOGEVO för ett visionsystem. LOGEVO ägs av IKEA och fokuserar
på innovativa automatiserade logistiklösningar. Visionssystemet kommer att användas i kvalitetskontrollen i IKEAs
lager. Värdet på denna beställning är 47 780 EUR. Det förväntas påverka företagets resultat under fjärde kvartalet
2019.

  

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

“Vi är mycket stolta att i dag fått en tilläggsbeställning på ett andra system från IKEAs dotterbolag Logevo AB.

Våra system installeras och testas nu i ett nytt robotlager-koncept utvecklat av Logevo, konceptet skall i ett första skede testas vid
tre IKEA-anläggningar under nästa år.

Vi har under nästan två års tid utvecklat våra system i ett nära samarbete med Logevo, så det är en bra känsla att nu komma i
gång med fullskalatester.” säger IVISYS VD Mikael Sjöholm.
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FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jakob Kesje, Styrelseordförande, IVISYS AB
Phone: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
30 September 2019. 

ABOUT IVISYS

IVISYS is combining the knowledge of two engineering companies, one with a superior patented image processing software and
the other with a unique superior command of Image acquisition. The unique product offering of IVISYS with the IVISYS Pro
software suite, the use of artificial intelligence (AI) and outstanding quality in light and sensor knowledge is giving the Industry
automated vision inspection solutions that are reliable, fast and flexible. With a portfolio of standard solutions that can be
integrated in almost all industrial productions the market accessible to IVISYS is global, large in volume, and growing at the rate of
the industry automation, currently strongly driven by the industry 4.0 approach. The solutions offered are available to most industrial
manufacturers due to the short ROI, when comparing to existing manual control widely used in the industry today.

Elected as “TOP 10 Machine Vision solution provider in Europe 2019” by Technology Insights Manufacturing.


