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Telelogic tecknar rekordavtal värt 135 MSEK med EADS
MALMÖ, 6 mars, 2008 – Telelogic (MidCap/TLOG) har idag tecknat ett femårigt
licens-, underhålls- och serviceavtal med European Aeronautic Defense and Space
Company (EADS), en global ledare inom flyg- och försvarsindustrin, till ett rekordvärde
av 135 MSEK (14,7 MEUR). Detta avtal inkluderar ett tidigare tecknat avtal värt 23,5
MSEK (2,5 MEUR), vilket Telelogic annonserade den 20 december 2007. Dagens
annonserade avtal är det största någonsin i Telelogics historia. Av avtalets totala värde
utgörs merparten av underhållsintäkter.
Det nya avtalet förhandlades fram inom ramen för EADS koncernövergripande initiativ
PHENIX (arbetsnamnet för företagsövergripande initiativ inom PLM-området (Product
Lifecycle Management (PLM) Harmonization for ENhanced Integration and eXcellence))
och inkluderar samt expanderar alla tidigare existerande avtal mellan EADS och
Telelogic. Inom ramen för PHENIX, standardiserar EADS hela sin kravhanterings-,
definitions- och analysprocess på en grundstomme som är baserat på Telelogic
DOORS®.
”Kravhantering är ett av flera viktiga tekniska fokusområden inom PHENIXprogrammet. EADS behövde inte enbart en leverantör som förstår de utmaningar som
företaget ställs inför i en kund-/leverantörsrelation på flyg- och försvarsmarknaderna,
utan även en strategisk partner som har en bred och skräddarsydd produktportfölj,” säger
Jean-Yves Mondon, chef för PHENIX-programmet på EADS. ”Telelogics lösningar och
affärsidé tillgodoser båda dessa behov.”
“Vi är väldigt glada över att ha tecknat detta avtal med EADS och vi sätter stort värde på
deras erkännande av Telelogics förmåga att strategiskt stödja deras PHENIX-program,”
säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef på Telelogic. ”Avtalet förstärker Telelogics
relation med en global ledare inom flyg- och försvarsindustrin och är ett ytterligare bevis
på Telelogics förmåga att leverera mot de affärsmål som finns på denna mycket krävande
marknad.”

Om Telelogic
Telelogic är den ledande leverantören av lösningar för Enterprise Lifecycle Management (ELM).
Telelogics prisbelönta programvara hjälper kunder att designa, utveckla och leverera världens
mest avancerade och innovativa produkter, system och programvara mer effektivt genom att
samordna och optimera utvecklingscykler och affärsprocesser med verksamhetens mål och
kundernas behov. Telelogic hjälper kunder att förbättra kvalitet och förutsägbarhet samtidigt som
ledtider och kostnader minskas. Med huvudkontor i Malmö bedriver Telelogic verksamhet i mer
än 40 länder. Mer än en tredjedel av världens 500 största företag använder Telelogics
programvara, inklusive ledande företag inom flyg/försvar, bil, finans, konsumentelektronik och
telekom, såväl som ett antal statliga myndigheter över hela världen. För mer information, besök
www.telelogic.com.
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