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MTECH SYSTEMS, ETT MUNTERS-FÖRETAG, TECKNAR VIKTIGT SAAS-
KONTRAKT MED EN AV VÄRLDENS STÖRSTA LIVSMEDELS-
PRODUCENTER 

MTech Systems, ett Munters-företag inom affärsområde FoodTech, har tecknat ett kontrakt för att fullt ut 
leverera sin Software-as-a-Service-lösning (SaaS) till en av världens största livsmedelsproducenter. Detta 
är ett erkännande av FoodTechs strategi med en tydlig riktning att koppla samman hela livsmedels-
produktionens värdekedja med användande av innovativ mjukvara, sensorer och uppkopplade lösningar. 

I linje med strategin syftar FoodTechs digitala lösningar på att accelerera tillväxten inom IoT- och SaaS-lösningar 
genom att utnyttja den starka marknadspositionen och förmågan inom mjukvaruutveckling. MTech Systems har 
överenskommit ett omfattande partnerskapsavtal för att fullt ut leverera sin Software-as-a-Service (SaaS) till en 
av världens största livsmedelsproducenter. Mjukvaran och konsulttjänsterna kommer att resultera i en 
konsolidering och standardisering av kundens anläggningar för livsmedelsproduktion i USA, vilket representerar 
den enskilt största implementeringen av den högspecialiserade MTech-mjukvaran under över 30 års verksamhet. 

MTech Systems slutförde nyligen konverteringen av flera av kundens produktionsanläggningar till Protein SaaS-
lösningen, vilket resulterade i ett åtagande att använda programvaran som standardsystem för deras 
anläggningar i USA för livsmedelsproduktion. Protein är ett avancerat informationshanteringsverktyg som 
konsoliderar många delar i försörjningskedjan, från gårdar till anläggningar för livsmedelsproduktion. 

"Detta partnerskap, med en global ledare i livsmedelsindustrin, ger en stark potential för innovation och tillväxt 
mot våra gemensamma mål att på ett hållbart och ansvarsfullt sätt förse världen med högkvalitativa 
livsmedelsprodukter", säger Marcel Cohen, President för MTech Systems 

"Jag är mycket glad över detta kontrakt att leverera en SaaS-lösning till en av världens största 
livsmedelsproducenter. Detta är ett erkännande av våra digitala lösningar som utvecklats under många år och i 
linje med vår långsiktiga strategi att bidra till att förse världen med mat på ett hållbart sätt. Kontraktet är ett viktigt 
steg i genomförandet av vår strategi och visar att vi har ett ledande erbjudande inom det snabbväxande 
segmentet av mjukvarulösningar för att övervaka, kontrollera och optimera hela livsmedelskedjan.” säger Pia 
Brantgärde Linder, GVP och President FoodTech 
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Om Munters Group 

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra 
experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan 
företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 300 medarbetare. 
Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer 
information, besök oss på www.munters.com. 


