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Certifierade produkter
– ett viktigt steg mot framtiden
AcobiaFLUX har fått produkten AX Citect Studio godkänd av
Microsoft. Produkten gör det möjligt att hantera stora Citectprojekt
på ett enkelt och tidsbesparande sätt. Denna första produkt är
dock bara ett steg på vägen. När nu Microsoft aktiverar sig mot
automationsbranschen står AcobiaFLUX redo att möta upp.
AX Citect Studio är en mycket specifik produkt men för användarna är den guld värd. Att med en
enda knapptryckning kunna göra backup, utföra kompileringar och andra tidskrävande uppgifter på
en hel hierarki av projekt samtidigt sparar både tid och bekymmer. För kunder, vars anläggningar har
många stora Citectprojekt, sparas enormt mycket tid eftersom användaren inte behöver interagera
med systemet. Allt sköts automatiskt vilket minskar risken för fel till ett minimum.
Att det blev just en Citectapplikation som blev den första godkända produkten är naturligt.
AcobiaFLUX är det företag i Europa som har flest certifierade Citectutvecklare, så kallade CCE:er
(Citect Certified Engineer). Totalt ligger de på en tredje plats i världen.
– Det är en kvalitetsstämpel. Att produkten blivit godkänd av Microsoft visar inte bara att den
fungerar, utan även att den har en stabil och väldokumenterad grund och en struktur som gör det
möjligt att utveckla produkten vidare. Rent generellt är det en kvalitetsstämpel på vårt strukturerade
och dokumenterade arbetssätt, konstaterar Martin Esping.
För att godkännas krävs bland annat att produkten fungerar bra tillsammans med operativsystemet och är stabil på Windows. Produkten skall också vara enkel att installera och vara skriven i
Microsoft .NET. Allt detta uppfyller AX Citect Studio med råge. Installationen är till exempel mycket
enkel – systemet identifierar själv alla Citectprojekt.
– Det här är den första av våra produkter som godkänns, förklarar vice VD Martin Esping. På sikt
planerar vi att bli en Microsoft Gold Partner. Det här ser vi som ett första steg i ett långsiktigt arbete
och naturligtvis en bekräftelse på att vår produkt och våra tjänster håller hög kvalitet.
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AcobiaFLUX arbetar med Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet.
Specialistkompetensen är självklar – det personliga ansvaret och engagemanget är det som skapar
långvariga affärsrelationer.
Företaget grundades 1995 och har sedan dess skapat innovativa lösningar för många svenska
branscher. Kunderna finns bland annat inom Trafik, Livsmedel, Läkemedel, Verkstad och Petrokemi
– branscher där styrning och kontroll av olika arbetsprocesser kan vara avgörande.

E-post info@wonderbrand.se

Idag omsätter AcobiaFLUX ca 48 MKR per år och sysselsätter drygt 35 personer fördelade på kontor
i Göteborg, Stockholm och Ronneby.
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Fax 031 722 48 01

AcobiaFLUX AB Stockholm
Västberga Allé 36 C
126 30 HÄGERSTEN
Tel 08 522 176 00
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