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Pressmeddelande 11/2016 

 

JLT Mobile Computers VERSO-datorer installerade hos den ledande 
hamnoperatören ICTSI tack vare unik tillförlitlighet i krävande miljöer 

Hamnterminalen i Basra, Irak, väljer JLT:s VERSO 12-datorsom levererar enastående 
funktionalitet även i de mycket höga temperaturer som uppnås i mellanöstern under 

sommarhalvåret.  

Växjö, Sverige, 24:e oktober, 2016 * * * JLT Mobile Computers utvecklare och tillverkare av 

stryktåliga datorer för krävande miljöer, har levererat 50 stycken VERSO 12-datorer till 

containerterminalen i Basra, Irak (Basra Gateway Terminal, BGT). Terminalen i Basra är Iraks 

främsta containerterminal, belägen vid hamnen Umm Qasr och drivs utav den internationella 

hamnoperatören International Container Terminal Services Inc. (ICTSI). BGT utgör den tredje 

hamnen inom ICTSI-gruppen som har utrustats med datorer från JLT, då även Baltic Container 

Terminal (BCT) i Gdynia, Polen och Batumi International Container Terminal (BICTL) i Batumi, 

Georgien använder utrustning från JLT.  
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Anläggningen i Basra är under pågående expansion och den 12:e oktober hölls en 

invigningsceremoni för den nya delen av terminalen. Det var i samarbete med 

försäljningspartnern Autepra som JLT levererade de 50 stycken VERSO 12-datorerna till 

hamnen i Basra inför invigningen av den nya anläggningen. Datorerna används monterade på 

nya truckar och andra fordon som terminalen utrustats med. Samtliga datorer kommer att köras 

med terminaloperativsystemet Navis N4. 

I denna del av mellanöstern når temperaturen så gott som dagligen extremt höga nivåer. Det är 

därför av särskilt stor vikt att datorerna som används levererar full funktionalitet och prestanda 

även under dessa mycket påfrestande förhållanden. Alla oförutsedda avbrott, oavsett dess 

omfattning, kan få mycket stora konsekvenser i produktiviteten.  

”Vid Basra Gateway Terminal råder ett utav de mest påfrestande förhållande på någon utav 

världens hamnar,” säger Sebastian Cerneka, IT-ansvarig Europa och Mellanöstern, ICTSI. ”I 

somras nådde temperaturerna rekordnivåer med noteringar på 53°C, den högst uppmätta 

temperaturen på västra halvklotet. Utrustningen används direkt i dessa extrema miljöer, utan 

luftkonditionering. Trots de mycket höga temperaturerna fungerade VERSO 12-datorerna från 

JLT felfritt. Att fullt ut kunna lita på JLT:s stryktåliga VERSO 12-dator gör att vi kan kan tillgodose 

behovet av gods- och containerfrakt, trots dessa mycket extrema väderförhållanden.”  

”Huvudutmaningen vid installationen i Basra var att leverera datorer som fungerar tillförlitligt 

även i de extrema miljöer de används i, men även en smidig implementering med 

terminaloperativsystemet var mycket viktigt,” poängterar Tomas Girdzevičius, CEO, Autepra. 

”Genom att välja VERSO 12-datorn från JLT kunde vi med stor trygghet leverera datorer som 

klarar av de påfrestande förhållandena och som dessutom är certifierade att fungera 

tillsammans med det terminaloperativsystem som redan användes i Basra. Därmed blev 

installationen mycket enkel och effektiv.”  

Utrustad med en Intel® Quad Core™-processor representerar VERSO 12-datorn den senaste 

generationen högpresterande fordonsmonterade datorer från JLT, utvecklade från grunden för 

hantering av affärskritiska funktioner i mycket påfrestande miljöer. Vidare är hela JLT:s VERSO-

serie av datorer validerade av Navis, vilket intygar full kompabilitet mellan Navis 

terminaloperativsystem och hårdvaran från JLT.  

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 
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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 2015 omsatte JLT 81 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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