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Vinnare av Swedish Embedded Award korade
-

”Vi vann Embedded Award!”

Swedish Embedded Award delas årligen ut till bästa konstruktioner inom embeddedteknik.
Detta pris är instiftat för att lyfta fram och visa på elektronikens oändliga möjligheter, samt
stimulera och uppmuntra till mer och fler smarta lösningar som i sin tur skapar stärkt
konkurrenskraft.
Årets Vinnare:
Prevas vann kategori "Företag", med bidraget AmbuMan
Alex Hedberg, Florian Curinga och och Mikael Erneberg från KTH vann kategori "Student",
med bidraget EVAM System.
Vinnarna utsågs under högtidliga former på "Industry Reception" efter första dagen av
Embedded Conference Scandinavia som hålls på Kistamässan 22-23 nov.
Samtliga nominerade bidrag visas upp där.
Swedish Embedded Award delades i år ut för fjortonde gången. Årets två priskategorier är:
Företag för bästa bidrag från svenska företag
Student för bästa bidrag från studenter vid svenska högskolor
I kategorin Företag (Enterprise Category) vann alltså Prevas med sitt bidrag AmbuMan,
AmbuMan är en medicinsk träningsmiljö för att öva metoder att häva plötsliga hjärtstillestånd.
AmbuMan kan styra upp till sex träningsdockor från ett system. Eleven kopplar med sin dator
eller telefon upp sig trådlöst mot träningsdockan och kan på det sättet få upp virtuell
patientinformation, eller virtuella defibrillatorer. Instruktören kan styra de olika dockorna och
får efter lektionen all information från de olika användarna..
I kategorin Student (Student Category) vann Alex Hedberg, och Florian Curinga från KTH i
Stockholm med bidraget EVAM System. Studentpriset består av ett stipendium på 50 000
kronor. EVAM System är ett varningssystem för utryckningsfordon, som skickar
varningsmeddelanden till bilar i närheten via deras ljudsystem. Systemet, som installeras i
utryckningsfordonet, skickar varningsmeddelande till bilar i närområdet och spelas upp i
ljudsystemet oberoende av inställning. Inget behöver installeras i de civila bilarna..

Om Swedish Embedded Award
Priset är instiftat för att stimulera och uppmuntra kreativa tillämpningar av embedded
technology, som i sin tur bidrar till skapa nya och bättre lösningar inom en rad lika områden.
Konstruktionerna spänner över allt från industritillämpningar till kommunikation och medicinsk
elektronik. Kravet är att bidragen ska innehålla inbyggd intelligens och vara kommersiellt
intressanta.
Om Embedded Conference Scandinavia: www.embeddedconference.se
Bakom Swedish Embedded Award står:
* Branschorganisationen Svensk Elektronik – med sektionen Embedded Technology
www.svenskelektronik.se
* Tidningen Elektronik i Norden
www.elinor.se
Hemsida:
www.embeddedpriset.nu

