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AcobiaFLUX
– världens bästa Citectintegratör
Nu är vinnaren korad. Efter att först ha blivit utsedda till bästa
integratör i Europa gick AcobiaFLUX vidare och vann den världs
omspännande tävlingen. Företaget kan nu stoltsera med titeln
”Global Citect Integration Partner of the Year 2008”.
I tävlingen är det kundernas bedömningar som ligger till grund för resultatet. Tävlingens syfte är att lyfta fram
hög kvalitet och förmåga att anpassa och integrera Citect till kundernas behov och verksamhet.
Citect är ett SCADA-system som används som central kopplingspunkt för signaler och information i
anläggningar inom tillverkningsindustrin, trafikövervakning, fastigheter och andra tekniska system. De
gemensamma behoven som ett SCADA-system tillfredställer är bland annat styrning, övervakning,
visualisering, spårbarhet och larmhantering.
– Vi är oerhört stolta och glada över priset, berättar Martin Esping, vice VD på AcobiaFLUX. Det här är en
laginsats som alla på företaget ska ta åt sig äran av. Att vinna i Europa var stort, men att utses till bäst i världen
är fantastiskt. Nu får vi facit på att vårt långsiktiga arbete har gett resultat. Det finns system vi installerade
redan 1998 som fortfarande är i full drift och som har utvecklats med kundens verksamhet genom åren, det
är verkligen bevis för vilken nivå vi håller och det är sådant skapar långa relationer med kunderna.
Förutom kundernas betyg och omdömen tar juryn även med antalet certifierade ingenjörer i beräkningen.
Här ligger AcobiaFLUX långt fram. Med sex CCE (Citect Certified Engineer) och flera personer på god
väg mot certifiering har företaget flest Citect-ingenjörer i Europa.
– Hos oss relaterar alla mer eller mindre till Citect och det har sedan länge varit ett centralt verktyg för oss
i vår utveckling. Citect har en bra produkt med ett enormt brett användningsområde, konstaterar Martin
Esping. Eftersom vi har så lång erfarenhet av systemet blir vi ofta inkopplade i situationer som rör Citect, allt
från skapandet av helt nya system till situationer där vi kan hjälpa branschkollegor och andras kunder när de
får problem.
Citect är väletablerade i Sverige med ett stort antal integratörer. Sverige var det första landet utanför Australien
som tog upp produkten och än idag ligger Norden långt fram i utvecklingen. Johan Hedin, på Citect Sverige
är extra nöjd över att ett svenskt företag vann den globala tävlingen.
– Jag är jätteglad att AcobiaFLUX vann, säger Johan. De har arbetat länge med Citect och är väl värda
den här internationella framgången. Totalt finns ca 300 integratörer i världen och det här visar att Sverige
står sig mycket bra i den konkurrens som råder.
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För bildmaterial, kontakta:
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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 att ha en omsättning på ca 60 Mkr och sysselsätta närmare 50 anställda
fördelade på kontor i Göteborg, Stockholm och Ronneby.
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