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Pressmeddelande 14/2016 

 

JLT Mobile Computers listade när branschtidningen Food Logistics 
utser 2016 års främsta IT-leverantörer inom livsmedelsindustrin 

Datorer med nästintill okrossbar pekskärm och design som underlättar renhållning i enlighet med 
de tuffa hygienkraven inom livsmedelsindustrin säkrar för andra året i rad JLT:s plats på listan 

Växjö, Sverige, 21:a december, 2016 * * * JLT Mobile Computers utvecklare och tillverkare av 

stryktåliga datorer för krävande miljöer, har ännu en gång utsetts av branschtidningen Food 

Logistics till en av de främsta IT-leverantörerna inom livsmedelsindustrin och finns med på deras 

årliga topplista, FL100+.  

Food Logistics är den enda tidningen i branschen som enbart handlar om flödet av livsmedel 

genom den globala försörjningskedjan. De gör årligen en sammanställning över industrins 
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viktigaste aktörer vars produkter och tjänster är avgörande för den globala 

livsmedelsproduktionen och som ger ökad produktivitet och förbättrad effektivitet.  

”Den teknologiska utvecklingen fortsätter att skapa nya och spännande möjligheter för 

jordbrukare, matproducenter, aktörer inom dagligvaruhandeln samt för de många logistikföretag 

som stöttar dem”, konstaterar Lara L. Sowinski, redaktionschef för Food Logistics. ”Dagens 

molnbaserade lösningar och mobila uppkoppling ger förutsättningar för att skapa flexibla och 

kostnadseffektiva verktyg för aktörer i livsmedelsbranschen, vilket gör teknologin allt viktigare 

inom den globala försörjningskedjan.” 

Logistikdatorerna från JLT Mobile Computers är från grunden utvecklade för att ge maximal 

tillförlitlighet och funktionalitet även i de mest påfrestande miljöerna och är de mest stryktåliga 

och högpresterande PC-datorerna på marknaden. Med de senaste lösningarna inom mobil 

uppkoppling, garanterad driftsäkerhet i extrema temperaturer samt stryktåliga pekskärmar med 

PowerTouch™-teknologi, som ger en funktionalitet och responsivitet jämförlig med den hos 

konsumentprodukter, passar datorerna från JLT perfekt för användning inom 

livsmedelsindustrin. Genom att garantera konstant tillgång till affärskritisk data och minimalt med 

oplanerade driftstopp ger datorerna från JLT den lägsta totala kostnaden för långsiktiga 

investeringar i IT-utrustning.  

För mer information om JLT och deras lösningar för livsmedelsindustrin, besök hemsidan 

www.jltmobile.com.  

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 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. 
 
Om Food Logistics 
Tidningen Food Logistics publiceras av AC Business Media, ett internationellt mediahus som 
tillhandahåller målgruppsanpassat innehåll samt erbjuder annons- och reklamplatser för några 
av världens främsta varumärken. Med en bred portfolio erbjuder de tryckta, digitala och 
specialutformade produkter och events samt aktiviteter inom social media till industrier som 
tillexempel entreprenad och logistik.  
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