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Preem får full kontroll
med AX Alarm Manager
För att få en enhetlig hantering av alla larm valde Preem den nya
produkten AX Alarm Manager till samtliga depåer i Sverige. Efter att ha
testat flera olika system för larmhantering var det användarvänligheten
som fällde utslaget.

Tidigare har man använt sig av PLC-systemets inbyggda larmsystem och även provat andra system, utan
att känna att något har fungerat riktigt bra.
– Våra anläggningar är ganska komplexa, förklarar Martin Källerfelt, Teknik- /Projektstöd, Preem. Vi har unge
fär 900 olika sorters larmfunktioner, då är det nödvändigt att hanteringen är enkel och lätt att förstå.
AX Alarm Manager är uppbyggd av ett Windowsbaserat och Outlookanpassat användargränssnitt vilket
innebär att alla känner igen sig. På så sätt blir arbetet intuitivt, säkert och effektivt.
– Vi har testat AX Alarm Manager under sommaren, förklarar Martin Källerfelt. Det har visat sig fungera
så bra att vi väljer att installera det på alla våra anläggningar.
Larmhantering är alltid en central del i projekt inom Industriell IT och Automation. Men en enhetlig och
samlande funktion, med full spårbarhet och bra rapportering, har hittills saknats.
– Vi har utvecklat AX Alarm Manager eftersom vi såg problemet, men inte hittade någon annan produkt
som kunde lösa det, förklarar Martin Esping, vice VD på AcobiaFLUX. Det var helt enkelt en produkt
som saknades – därför utvecklade vi den.
AX Alarm Manager integrerar alla larm i en anläggning till en central databas och erbjuder därmed
bearbetning, sammanställningar och uppföljning av hela anläggningen på ett och samma ställe. Larm
presenteras i tydliga larmlistor och statistiska diagram med stora möjligheter till individuell anpassning,
egendefinierad filtrering, standardiserade sökningar och rapporter. Funktionerna för statistik och historik
ger en fantastisk bas till beslut om planerat och akut underhåll.
– Våra kunder kan dessutom spara licenskostnader genom att använda AX Alarm Manager istället för
kompletta SCADA-klienter i de fall när endast larmhantering behövs, konstaterar Martin Esping.
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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 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.

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

www.acobiaflux.se

