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JLT Mobile Computers slår upp dörrarna till lokalt USA-kontor
Tar över del av USA-verksamheten från sin försäljningspartner DAP Technologies
för att starta helägd amerikanskt dotterbolag
Växjö, Sverige, 2 december 2014 * * * JLT Mobile Computers, svensk utvecklare och
tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserade idag att företaget har startat
ett amerikanskt dotterbolag med kontor i Tempe, Arizona. JLT gjorde sin entré på den
amerikanska marknaden redan 1999 och har sedan 2007 varit s.k. Original Design Manufacturer
(ODM) till DAP Technologies som sålt JLT:s fordonsdatorer under DAP-varumärket i
Nordamerika. JLT tar över en organisation om 13 personer som arbetar med försäljning, service
och slutproduktion av JLT:s produkter på nordamerikanska marknaden. Kunder som köper
fordonsdatorer från DAP idag kommer med det nya bolaget kunna dra nytta av en närmare
relation till tillverkaren, samtidigt som man får kontinuitet med samma personal, service och
produktkvalitet.

JLT Mobile Computers är noterat på NASDAQ OMX, First North, och har varit i framkant av
stryktålig design sedan bolaget grundades 1994, då man började bygga elektroniska
kontrollsystem för svensk skogsindustri. Företaget är en pionjär på marknaden för stryktåliga
datorer och har under de gångna 20 åren byggt upp en gedigen erfarenhet. JLT är idag känt för
sina stryktåliga fordonsdatorer med ledande prestanda och tillförlitlighet, attribut som krävs av
kunder inom de tuffaste användningsområdena världen över. Exempel inkluderar borr- och
gruvutrustning, entreprenadmaskiner, hamnar och andra logistiktillämpningar. Idag säljer JLT
sina produkter både under eget varumärke och som ODM-leverantör till ledande företag inom
logistik och transport.
Den nya amerikanska organisationen leds av Eric Miller, tidigare VP of Sales hos DAP. JLT:s
nya USA-bolag huserar i samma lokaler som DAP i Tempe, Arizona och bolaget tar över alla
nuvarande kundavtal inklusive garantiåtaganden och servicekontrakt för DAP:s fordonsdatorer.
JLT tar också över avtal och relationer med DAP:s amerikanska återförsäljare.
― Redan sedan JLT:s start har den amerikanska marknaden varit en ansenlig del av den totala
försäljningen och därmed en strategiskt viktig marknad för JLT. Vi har under åren byggt upp ett
produktivt och nära samarbete byggt på ömsesidigt förtroende med vår amerikanska
försäljningspartner, och jag är därför exalterad över att få jobba med detta enastående team
under dessa nya former, kommenterade Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers AB.
― Med lokalt JLT-säljkontor och en sälj- och serviceorganisation med mångårig erfarenhet,
erbjuder vi våra amerikanska kunder nyttan av att kunna arbeta nära tillverkaren och utnyttja
dess expertis, samtidigt som man fortsätter att arbeta med samma personal som tidigare och
erhåller samma lokala service och support, tillade Eric Miller, CEO på JLT Mobile Computers,
Inc. i USA.
Övertagandet beräknas vara helt genomfört den sista december 2014.
Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för krävande miljöer.
Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av
mycket hög driftsäkerhet och tillförlitlighet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer – funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport,
lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via
försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har levererat över 90 000 datorer. JLT omsatte år
2013 61 Mkr. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades
1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som
certified advisor. För mer info, se www.jltmobile.com.

