
     

 

 

 

 

 

 

 

JLT Mobile Computers ställer ut under: 
 

Navis World 2019, monter 7 
25-28 mars 2019, San Francisco, USA 

 
SITL 2019, monter E67 

26-28 mars 2019, Paris, Frankrike 
 

ProMat 2019, monter S4273 
8-11 april 2019, Chicago, USA 

 

JLT Mobile Computers är först ut med att teckna femårigt 
valideringsavtal med Navis  

De stryktåliga datorerna från JLT är därmed garanterade att integrera med samtliga större 
releaser utav det marknadsledande terminaloperativsystemet Navis N4 under de kommande 

fem åren 

Växjö, Sverige, 25e mars, 2019   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av 

stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserade idag att de signerat ett nytt femårsavtal för 

Navis Ready-validering utav sina datorer för hamnsegmentet. JLT är hittills den enda 

hårdvarutillverkaren som tecknat ett avtal likt detta, vilket garanterar att samtliga JLT:s datorer 

för hamnsegmentet kommer att valideras för alla större releaser av terminaloperativsystemet 

(TOS) Navis N4 under de kommande fem åren.  

I över 30 år har Navis tillhandahållit produktivitetsförbättrande 

teknologiska lösningar för världens ledande terminaloperatörer. 

Med över 340 hamnkunder, i 80 olika länder, hanterar Navis en 

klar majoritet utav världens containertransporter och deras 

terminaloperativsystem är det allra vanligaste på marknaden.  

Navis Ready är ett valideringsprogram framtaget för att testa och 

säkerställa enkel integration mellan hårdvaran från deras 

partnerföretag och den egna mjukvaran, Navis N4 terminaloperativsystem. Valideringen intygar 

att utrustningen är kompatibel med nya versioner utav mjukvaran och att installationen fungerar 

som den ska. Användare utav Navis N4 kan därmed känna sig trygga med att ny utrustning 
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installeras snabbt och effektivt och minimerar risken för oförutsedda problem genom att välja 

produkter från en validerad partner.  

”JLT är den första partnern som tecknar ett flerårsavtal för vår Navis Ready-validering. Avtalet 

täcker in alla större releaser utav Navis N4 under de kommande fem åren, och deras utrustning 

är garanterad att vara validerad under perioden,” säger Darren George, ansvarig för teknisk 

service vid Navis. ”Detta betyder att alla hamnar som använder Navis N4 med validerade 

datorer från JLT kan känna sig trygga med att de får en snabb och smärtfri installation.” 

”Hamnar och terminaloperatörer är ett stadigt ökande kundsegment för JLT”, säger Per 

Holmberg, VD, JLT Mobile Computers. ”Vi har samarbetat med Navis och validerat våra 

hamndatorer ända sedan 2015. Genom att teckna detta flerårsavtal som Navis Ready-partner 

garanterar vi våra kunder att produkterna från JLT kommer att fungera ihop med alla kommande 

releaser av terminaloperativsystemet Navis N4 under de kommande fem åren.”  

JLT har lång erfarenhet av att tillhandahålla mobila datorer till kunder inom hamnsegmentet. De 

ruggade datorerna i VERSO-serien från JLT är specifikt framtagen för hamnar och har varit 

Navis Ready-validerade i många år, vilket skänker en stor trygghet åt kunderna. ”Den höga 

prestandan i VERSO 12-datorn från JLT och den officiella Navis-valideringen gör att vi kan 

känna oss trygga i att kunna dra nytta utav de IT-investeringarna vi gör idag under många år 

framöver”, förklarar Enrique Torlaschi, IT-chef för ITL Exolgan, en utav JLT:s kunder.  

Datorerna från JLT har flera användningsområden och kan tillexempel monteras inuti kabinen på 

en lyftkran eller i en truck och kan även användas utomhus. JLT:s utrustning kan användas utan 

problem i de tuffa förhållanden som råder i hamnområden och har använts av ledande hamnar 

och containerterminaler världen över i många år. Som en Navis-validerad partner ger JLT 

trygghet till sina kunder att nya enheter kommer att integrera problemfritt med deras Navis N4 

terminaloperativsystem. Med tecknandet av det nya femårsavtalet införlivar JLT sitt åtagande att 

hålla VERSO-serien och andra datorer ämnade för hamnsegmentet validerade för såväl 

nuvarande som kommande större releaser utav Navis N4.  

För att läsa mer om JLT Mobile Computers och dess produkter och tjänster, besök 

www.jltmobile.com eller boka ett möte under något utav vårens kommande mässor i Europa 

eller USA på www.jltmobile.com/sv/kommande-event. 
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Om JLT Mobile Computers 
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. 
Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av 
mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema 
temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom lager/logistik, transport, 
hamnar och gruvor. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk 
av återförsäljare som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan företagets grundande har 
mer än 100 000 datorer levererats. Under 2018 omsatte JLT 130 MSEK. Huvudkontoret med utveckling, 
service och administration ligger i Växjö. Företaget grundades 1994 och bolaget är sedan 2002 noterat på̊ 
NASDAQ, First North under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För 
mer information, besök jltmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn och Twitter.  
 
Om Navis 
Navis, en del utav Cargotec Corporation, är en leverantör utav teknologiska lösningar och tjänster som 
möjliggör bättre resultat och effektivitet för världens ledande terminaloperatörer och skeppningsföretag. 
Navis kombinerar branschkunskaper med innovativ teknik och världsledande tjänster för att hjälpa sina 
kunder att nå så bra resultat som möjligt, med reducerad risk. Det kan gälla allt ifrån att spåra godset i 
hamnen, automatisering, eller ta fram helhetslösningar för hantering av flera parallella processer på ett 
och samma ställe. Navis tar ett övergripande ansvar för att hjälpa sina kunder att nå operationell excellens 
genom att de får bättre insikt i sina affärsprocesser samt lättare utvärdering och uppföljning utav 
verksamheten. www.navis.com  
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