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Borås Högskola väljer Casat 4.0 för utbildningar 

1,3MSEK 
 

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har av Borås Högskola valts att 
leverera ett koncept för flexibla monteringsflöden fullt utrustat med modulbord, maskiner, 
sensorer och Casat licens för att använda inom deras produktionstekniska utbildningar samt IT 
utbildningar. Ordervärdet av denna anpassning, mjukvarulicens och utvecklingsdel är cirka 
1,3MSEK. 
 
Casat är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat är alltså ett 
mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till 
operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg. 
Casat är mer än ett MES system genom högre integration mot beredningssystem och verktyg samt 
bättre spårbarhet av tillverkade enheter.  
 
Borås Högskola har valt att köpa HDW´s koncept för flexibla monteringsflöden fullt utrustat med 
modulbord, maskiner, sensorer och Casat licens för att använda inom deras produktionstekniska 
utbildningar samt IT utbildningar. Flexibiliteten i konceptet ur ett produktionstekniskt perspektiv 
gör att man under kurser kan bygga om och optimera flöden, jobba praktiskt med dynamisk 
beredning och kvalitetssäkring med Casat 4.0 som centrum. Ut ett IT perspektiv kan eleverna 
jobba med olika typer av integrationer både med lokal kommunikation och kommunikation med 
HDW´s molntjänst via VPN, något som blir allt viktigare inom den uppkopplade industrin. 
 
Ordervärdet är ca 1,3MSEK men HDW betraktar detta projekt att ha en stor potential långsiktigt 
eftersom många ingenjörer kommer att utbildas att använda Casat samt att samarbetet med 
Borås Högskola kommer att utökas framöver. 
 

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande 15:45 CET den 9 juni 2021. 

 
 
För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta: 

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless 

Växel +46-8-55118460 

Email: investors@hd-wireless.se 

Web: www.hd-wireless.com 

 

Om H&D Wireless AB 

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering 
(RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon 
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trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som 
digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner 
med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES 
systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Parker Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är 
sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som 
Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 
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