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Saab och Eurostep tecknar samarbetsavtal 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och programvaruföretaget 
Eurostep har tecknat ett samarbetsavtal om att införa Eurosteps 
färdigutvecklade programvara Share-A-space och leverera 
gemensamma lösningar som bygger på PLCS-standarden för support 
under hela produktlivscykeln till flyg-, försvars- och 
säkerhetsmarknaderna. 

Informationshantering som bygger på PLCS-standarden (Product Lifecycle Support) 
blir allt viktigare vid leverans av konkurrenskraftiga prestationsbaserade 
supportlösningar. Share-A-space är en etablerad programvara för utbyte och delning 
av information under gemensamma projekt. Programvaran hjälper Saab och 
företagets kunder att hantera konfigurationen av produkter och tjänster från 
kravspecifikation, konstruktion och användning till slutet av produktens livscykel. 
 

– Det här är ett viktig steg för oss när det gäller att säkerställa tillgången till 
bästa möjliga verktyg för att kunna att leverera innovativa och 
kostnadseffektiva lösningar till våra kunder, säger Lena Bergvin-Lundqvist, 
divisionschef för Life Cycle Logistics på Saabs affärsområde Support and 
Services. 
 

Samarbetet kombinerar Saabs stora erfarenhet av att leverera toppmoderna 
supportlösningar till komplexa inbyggda system med Eurosteps färdigutvecklade 
Share-A-space-programvara, som är ledande inom implementering av PLCS-
standarden. 

– Vi är oerhört stolta över att samarbeta med Saab. För tillfället genomförs en 
omfattande implementering av PLCS inom krävande branscher som flyg- och 
försvarssektorn. Det här avtalet innebär att Share-A-space blir 
referensprodukt vid informationssamarbete inom ramen för Saabs tjänster. 
Tillsammans kommer vi att kunna leverera informationshanteringslösningar i 
toppklass som en integrerad del av Saabs innovativa supportlösningar, säger 
Håkan Kårdén, VD för Eurostep. 
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Om Eurostep 
Eurostep levererar programvara och tjänster för hantering av hela produktlivscykeln, 
med särskilt fokus på utbyte och delning av information mellan företag. Eurosteps 
flaggskeppsprodukt Share-A-space® är en programvara som möjliggör samarbete 
under hela produktlivscykeln. Tjänsterna omfattar allt från förstudier till 
implementering och support av system. Eurostep har dotterbolag i Sverige, 
Storbritannien, Finland, Frankrike, Tyskland och USA. Dessutom har företaget 
viktiga kunder inom en rad branscher, inklusive bil-, flyg-, försvars-, energi-, teknik- 
och byggsektorerna. 

 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Saabs presscenter,  
+46 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com 

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/Twitter  
www.saabgroup.com/YouTube  

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 
lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och 
medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny 
teknik för att möta kundernas förändrade behov.  

 


