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AcobiaFLUX
– bästa Citectintegratören i Europa
I en världsomspännande tävling för att utse världens bästa Citect
integratör har AcobiaFLUX vunnit den europeiska deltävlingen
och går nu vidare till att tävla om titeln ”Global Citect Integration
Partner of the Year 2008”.

Tävlingen syftar främst till att lyfta fram hög kvalitet och därför är det kunderna som nominerar de
tävlande och deras bedömningar som ligger till grund för resultatet.
– Vi är förstås mycket glada, förklarar Martin Esping, vice VD för AcobiaFLUX. I den här tävlingen är
det kundernas uppfattning om våra leveranser som ger poängen. Det passar oss – vårt primära mål
är att göra våra kunder nöjda. Vi satsar alltid på kvalitet framför kvantitet och det här är ju ett bevis
på att vi lyckas med våra målsättningar.
Kundernas betygssättning är alltså det viktigaste, men man tar även hänsyn till antalet certifierade
ingenjörer – ett område där AcobiaFLUX ligger långt framme. Idag har företaget sex stycken
CCE (Citect Certified Engineer) och flera personer har klarat ett eller flera delprov på vägen mot
certifiering. Redan idag är AcobiaFLUX det företag i Europa som har flest Citect-certifierade
ingenjörer och företaget ligger på en tredjeplats i världen. AcobiaFLUX är även certifierad partner
till Microsoft, vilket i kombination med Citectkunskaperna ger en mycket stark position inom
området Industriell IT.
– Alla Citectpartners i Europa var inbjudna att delta i tävlingen, berättar Martin Esping vidare. Bara i
Sverige är det drygt ett sjuttiotal, så naturligtvis är vi mycket stolta över att vara bäst i Europa.
Det är inte första gången AcobiaFLUX lyckats bra i den här sortens tävling. Redan 2006 kom
företaget på en mycket hedrande andraplats i en tävling om världens bästa användargränssnitt
för Citectapplikationer.
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E-post martin.esping@acobiaflux.se

För bildmaterial, kontakta:
WonderBrand AB
Tel 031 711 79 20

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 Läkemedel, Livsmedel, Petroleum, Verkstad, Trafik och
Maskin – branscher där styrning och kontroll av olika arbetsprocesser är avgörande.

E-post info@wonderbrand.se

AcobiaFLUX kommer i och med förvärvet av Cintec att ha en omsättning på ca 60 Mkr och sysselsätta
närmare 50 anställda fördelade på kontor i Göteborg, Stockholm och Ronneby.

AcobiaFLUX AB Göteborg
Bror Nilssons gata 5
417 55 GÖTEBORG
Tel 031 722 48 00
Fax 031 722 48 01

AcobiaFLUX AB Stockholm
Västberga Allé 36 C
126 30 HÄGERSTEN
Tel 08 522 176 00
Fax 08 522 176 01
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