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Percepio flyttar fram positionerna inom
inbyggnadsutveckling med flera nyrekryteringar
och utvidgar till nya marknader
•

Rekryterar nordisk säljchef, senior FAE

•

Flyttar till större lokaler för att möjliggöra ytterligare expansion

•

Goda tillväxtmöjligheter inom IoT och fordonssystem

Västerås, 25 maj 2021 * * * Efter förra årets lyckade investeringsrunda ökar nu Percepio®
takten genom att rekrytera en nordisk säljchef, en senior Field Application Engineer och ett
antal utvecklare. I samband med detta har företaget också flyttat till nya, dubbelt så stora
lokaler som både rymmer de nyrekryterade och ger utrymme för en fortsatt expansion.
Efter nyrekryteringar och flytt är Percepio nu redo att ta sig an Sakernas internet (IoT),
fordonssystem och andra nya marknader med full kraft, och företaget är också väl rustat att
genomföra planerade lanseringar av nya produkter under återstoden av 2021.
– Ett dedicerat nordiskt säljteam innebär ett stort steg framåt för Percepio. Företaget räknade
flera stora svenska industriföretag bland sina första kunder, men därefter har vi huvudsakligen
koncentrerat oss på vårt globala distributörsnät och inte gett hemmamarknaden den
uppmärksamhet den förtjänar, säger Mike Skrtic, Percepios VP Sales and Marketing.
– Innovationsklimatet i Sverige är bland de bästa i världen och vi söker aktivt efter
partnerföretag att arbeta med. Vi har redan nu börjat se resultat av detta.

Det nyligen lanserade samarbetet med tyska Lauterbach, som syftar till att kombinera den
detaljerade visuella diagnostiken i Percepio Tracealyzer® med Lauterbachs avancerade
spårningsverktyg, innebär ett genombrott för Percepio och en möjlighet att på allvar etablera
sig inom den stora och växande marknaden för fordonssystem.
I takt med att allt större andel av inbyggnadsmarknaden utgörs av Sakernas internet växer
också betydelsen av Percepio DevAlert®, en molnbaserad övervakningstjänst som möjliggör
för IoT-utvecklare att diagnostisera och rätta till mjukvaruproblem även I driftsatta uppkopplade
enheter. DevAlert är en ledande produkt på denna stora och hittills i stort sett outvecklade
marknad.
Att utnyttja dessa möjligheter på hemmaplan är det uttalade målet för Niclas Lindström, ny
Nordic Sales Manager. Han kommer till Percepio med en passion för försäljning med kunden i
fokus, och har 20 års erfarenhet från inbyggnadsbranschen i Sverige och globalt. Vid sin sida
har han ett utmärkt tekniskt stöd i form av Senior FAE Kristoffer Martinsson som i över 15 år
har specialiserat sig på debug- och spårningsverktyg för inbyggnadsutveckling.
Om Percepio
Percepio är den ledande leverantören av visuell mjukvarudiagnostik för inbyggda och IoTsystem under utveckling och i drift. Likt en övervakningskamera för inbyggda system erbjuder
Percepio Tracealyzer användaren en möjlighet att se och analysera problem i
mjukvaruinspelningar under både utveckling och test. Percepio DevAlert är en molntjänst för
övervakning av driftsatta IoT-enheter som kombinerar automatisk felrapportering med visuell
mjukvarudiagnostik i Tracealyzer.
Percepio samarbetar med ledande tillverkare av processorer och operativsystem för
inbyggnadssystem och IoT som till exempel Infineon, NXP Semiconductors,
STMicroelectronics, Renesas Electronics, Wind River Systems och Amazon Web Services.
Percepio finns i Västerås. För vidare information, besök percepio.com.
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