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Miwi-Urmet väljer Kentima för den polska
marknaden
Kentima fortsätter exportsatsningen genom att teckna ett distributionsavtal med Miwi-Urmet.
Miwi-Urmet är en ledande tillverkare och distributör av säkerhetssystem, inklusive video management, telefoner, videotelefoner, larmsystem, passerkontroll och automatiska grindar. Företaget erbjuder utrustning som effektivt höjer säkerheten, kontrollerar och begränsar tillträde
till bostäder, kontor, lager och öppna ytor. Som en del av sin verksamhet erbjuder Miwi-Urmet
även professionella konsulttjänster, teknisk support och andra tjänster.
- Det är med stor tillfredsställelse som vi har tecknat ett distributörsavtal med Miwi-Urmet. De erbjuder ett intressant koncept av
totala säkerhetslösningar på den polska marknaden och vi är övertygade om att vår produkt Ethiris Video Management Software
kompletterar deras portfölj mycket väl, säger Kent Nilsson, VD på Kentima.
- Miwi-Urmet är dedikerade till att erbjuda moderna säkerhetssystem som kan möta även de mest utmanande krav på bästa möjliga
sätt, och vårt samarbete med Kentima är en del av detta engagemang. Vi ser snabbt växande önskemål från marknaden, där integrerade system och kompletta systemlösningar är i fokus framför individuella säkerhetskomponenter. Och med Kentimas intelligenta
plattform Ethiris är vi förvissade om att vi kan möta dessa krav, säger Jacek Karcewicz , Försäljningschef.

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima AB är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra
egenutvecklade produktområden: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att
övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som innehåller en mängd unika funktioner för både systemintegratörer och
slutanvändare. Målsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de innehåller ett stort antal avancerade
funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer
av slutkunder runt om i hela världen. Exempel på slutkunder är några av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentrat Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har
extremt höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Kentimas produktområden:
• HMI/SCADA Software, WideQuick®
• Video Management Software, Ethiris®
• Industrial Computers, Oe
• Operator Panels, WideQuick® HMI Panel
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