AcobiaFLUX på 3 minuter!
Att sammanfatta ett företag i några korta punkter är nästan omöjligt, dessa
punkter berättar inget om våra visioner, idéer och engagemang som varje person bär
med sig. De system och den hårdvaran vi använder räcker inte för att beskriva de
lösningar vi utvecklar tillsammans med våra kunder för att göra deras arbete
effektivare. Detta är den korta versionen av AcobiaFLUX.

Företaget

ÆÆ Vi har ett brett utbud av egna paketerade lösningar för energioptimering, larmhantering, produktionsupp
följning,belysningsstyrning, övervakning
och fastighetsstyrning.

ÆÆ Genom prAXis uppnår vi Nöjda kunder,
Nöjda medarbetare och God ekonomi.

ÆÆ Vi skapar lösningar som låter olika tekniska
system kommunicera med varandra.

ÆÆ Vi jobbar alltid med kunden i fokus och
strävar ständigt efter att skapa mervärden
för våra kunder.

ÆÆ Vi integrerar olika tekniska system och
plattformar.

ÆÆ Vi är innovativa och ser möjligheter.

Det här gör vi

Så här arbetar vi

ÆÆ Samarbete är vår ledstjäna, vi bygger
långsiktiga affärsrelation till våra kunder
och är ledande på att skapa kundnöjdhet.

ÆÆ Vi utvecklar innovativa lösningar
som automatiserar och effektiviserar funktioner inom Industri,
Infrastruktur och Fastighet.

ÆÆ Vi kombinerar djup kunskap i teknik med
känsla för design, struktur, funktion och
kvalitet.

ÆÆ AcobiaFLUX är en totalleverantör av
Industriell IT & Automation, inom Industri,
Infrastruktur och Fastighet.
ÆÆ Vi har kontor i Göteborg, Stockholm,
Malmö, Tranås och Larviki Norge.
ÆÆ Grundades 1995.

Æ Æ Vi levererar varje länk i kedjan som behövs för ett lyckat projekt, från givare,
apparatskåp och övrig hårdvara, till
PLC-, SCADA- och MES-system.

ÆÆ Effektiva och genomtänkta användargränssnitt är vårt signum.

ÆÆ Vi tar helhetsansvar i vårt projektutförande,
från den inledande planeringen till avslut.

Våra kunder
ÆÆ Vi arbetar med ett flertal branscher såsom
Livsmedel, Läkemedel, Verkstad, Petrokemi,
Trafik, Maskin, Fastighet m.fl.

ÆÆ Vi driver alla kunduppdrag i projektform via
vår projektprocess, prAXis - Projekt med
AcobiaFLUX - Integration och Samverkan.

Kontakta oss på:
Tele: +46 (0)31 722 48 00 | e-mail: info@acobiaflux.se

acobiaflux.se | facebook.com/acobiaflux | linkedin.com/company/acobiaflux | acobiaflux.se/automationsbloggen.se
youtube.com/acobiaflux | soundcloud.com/axpodden | mynewsdesk.com/se/acobiaflux

