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Pressmeddelande 5/2017 

JLT Mobile Computers fortsätter expandera globalt genom att ansluta 
ytterligare partners till det internationella återförsäljarnätverket 

Nya partners i Europa och Asien öppnar för fler affärsmöjligheter på nya marknader samtidigt 
som direkt lokal support kan ges till allt fler av JLT:s växande kundbas runt om i världen 

Växjö, Sverige, 10:e april, 2017 * * * JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av 

stryktåliga datorer för krävande miljöer, förstärker sin etablering på den internationella 

marknaden genom att ansluta ytterligare fem försäljningspartners till JLT Global Sales Partner 

Program.  

JLT Mobile Computers har haft en stark utveckling under de senaste åren och 2016 var ur flera 

aspekter ett rekordår med en inkomstökning på 50 procent och en femdubblering av vinsten. En 

del av JLT:s långsiktiga strategi för att fortsätta växa på såväl befintliga som nya marknader är 

att kontinuerligt utöka det internationella nätverket av återförsäljare, med fem nya partners 

förstärker JLT nu sin position på den globala marknaden och lägger grunden för fortsatt tillväxt.  
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Medlemskapet i partnerprogrammet ger utöver försäljningsrätten till de stryktåliga datorerna från 

JLT tillgång till en gemensam plattform genom vilken teknisk information, produktrelaterad 

utbildning, verktyg och säljstöd tillhandahålls. Partners får dessutom högsta prioritet vid support 

av tekniska och affärsrelaterade förfrågningar samt kan ta del av gemensamma 

marknadsaktiviteter.  

Följande partners är nu anslutna till JLT Global Sales Partner Program:  

 Anixandra Systemy AutoID, JLT Authorized Reseller, Polen  

Väletablerad polsk systemintegratör som är specialiserad på logistik, lagerhantering- och 

produktionssystem. 

 

 East Link Engineering, JLT Authorized Reseller, Sri Lanka  

Återförsäljare på Sri Lanka som tillhandahåller ett brett utbud av aktiva och passiva LAN-

baserade produkter samt fiberoptiska lösningar på den sydostasiatiska marknaden. 

 

 IDentPrint, JLT Authorized Reseller, Portugal  

Portugisisk återförsäljare specialiserad på identifiering och automatisk datainsamling 

inom logistik, industriverksamhet, försäljnings samt teknikverksamheter.  

 

 Kaprio, JLT Solution Partner, Marocko  

Grundat 1998 finns Kaprio idag i Casablanca och är specialiserade på Auto-Id och 

skannerlösningar för alla typer av kunder. Som helhetsleverantör hanterar de också ett 

nätverk av återförsäljare i Marocko och kringliggande länder. 

 

 SEDNA, JLT Authorized Reseller, Turkiet  

Sedan 2006 är SEDNA en etablerad distributör av bland annat skanners, printrar, mobila 

handterminaler samt truckterminaler. 

Partnerprogrammet är en viktig del i JLT:s långsiktiga tillväxtstrategi, genom att samla alla 

partners i JLT Global Sales Partner Program och förse dem med effektiva säljverktyg och 

lättillgänglig support förstärks konkurrenskraften på den tuffa marknaden för fordonsmonterade 

stryktåliga datorer. ”JLT har goda förutsättningar för fortsatt expansion i både USA och EMEA 

under det kommande året. Vi kommer att lansera nya produkter, utveckla organisationen 

samtidigt som efterfrågan från såväl nya som befintliga kunder väntas vara stark även under 

2017,” säger Per Holmberg, VD.  

 



 

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 
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT 
agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare 
som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan starten 1994 har JLT levererat 
över 90 000 datorer. Under 2016 omsatte JLT 126.9 Mkr. Huvudkontoret med utveckling, service 
och administration ligger i Växjö̈. Bolaget är sedan 2002 noterat på̊ NASDAQ OMX, First North 
under symbolen JLT med Remium som Certified Advisor. För mer information, se 
JLTmobile.com. 
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