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GWS undertecknar sitt första avtal på den japanska marknaden 

GWS Production AB (ticker: GWS) tillkännagav idag att bolaget har undertecknat ett avtal med 
Japanese Vision Inc. (”Vision”) för att erbjuda sin Safeture TRM (Travel Risk Management)-
programvara till Visions globala mobila WiFi-routerverksamhet. 

Safeture TRM håller resenärer säkra, var och när de än reser, och ger realtidsstatus på varningar, 
säkerhetsinformation och reseplaner. Safeture TRM-lösningen integrerar två säkerhetsverktyg: 
Safeture-appen och webbsidan för säkerhetshantering. Vision får Safetures TRM-programvarupaket 
och API:er, medan GWS kommer att bygga tjänsten för Vision. Tjänsten kommer att förinstalleras 
Visions routrar, vilket gör att många av Visions mer än tio miljoner användare kan aktivera appen när 
de använder enheten. Ordern är initialt värd 200 000 euro över en tvåårsperiod. Den första 
användarbasen kommer att vara 10 000 enheter med potential att växa ytterligare. 

“Det här är vår första partner i Japan och de har mer än tio miljoner kunder globalt, så det finns enorm 
potential”, säger Andreas Rodman, VD för GWS. “Vår TRM-programvara har varit populär hos många 
kunder i åratal och är själva hjärtat i vår Safeture Enterprise-plattform. En central del av GWS ambition 
är att utveckla produktutbudet kring kundernas behov, och vi ser fram emot att arbeta med Vision för 
att hålla deras användare säkra var de än är.” 
 
“Vi har noga testat och utvärderat tjänsten och funnit att Safeture är den bästa lösningen för våra 
kunder och stärker vår position på marknaden,” säger  Osamu Sato, General Manager på Vision Inc. 
 
Den beprövade Safeture TRM är en del av Safeture Enterprise-plattformen. Lösningen används redan 
över hela världen av mer än 1 000 stora företag och organisationer och är fortfarande hjärtat i 
Enterprise-plattformen. Den är ofta utgångspunkten för en ny kund innan de går vidare för att 
använda andra verktyg, som nu finns på Enterprise-plattformen. 
 
 
För ytterligare information, besök www.globalwarningsystem.com eller kontakta: 
GWS VD Andreas Rodman: 0708 – 10 13 16.  andreas.rodman@globalwarningsystem.com 
 
 
Om GWS Production AB och Safeture 
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, 
tsunamin i Indiska oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Företaget erbjuder en unik 
säkerhetsplattform: Safeture, vilket är det nya, kompletta sättet att ta kontroll över medarbetarnas 
säkerhet med en toppmodern teknik. GWS-aktien är noterad på NASDAQ First North Stockholm 
(ticker: GWS). Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00, epost: 
certifiedadviser@penser.se.  
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Om Vision 
Vision Inc. tillhandahåller en mängd olika telekommunikationstjänster, inklusive fast telefoni, trådlös 
telekom och wifi-tjänster. Företaget tillhandahåller även distribution och leasing av kontorsutrustning 
och kommunikationsutrustning. Vision är noterat på Tokyobörsens First Section. 


