Är du maskinbyggare? Tillsammans kan
vi öka våra affärer och leverera större
kundvärde!
Vi på AcobiaFLUX har lång erfarenhet av marknaden för Industriell IT & Automation. Vi
har genom åren varit, och är, nära partner till många maskinbyggare, där vi bidrar med
helhetslösningar för maskinens automationsdel, något som normalt inte ligger inom
er kärnverksamhet. Tillsammans kan vi dra fördelen av att var och en gör det man är
riktigt bra på. Vi har hjälp många maskinleverantörer att öka kundnöjdheten och därmed värdet på maskinen och värdet för kunden. Helheten kommer att bli bättre och
möjligheterna fler - det kan vi garantera!
Vi har erfarenheten
Vi har många års erfarenhet från mängder av olika lösningar inom Industriell IT &
Automation. Vi vet vilka verktyg och lösningar som ska användas i olika situationer. Vi
har kunskap om dagens, så väl som morgondagens teknik och kan ge bra råd inför dessa
viktiga val.
Vi har förmågan
Vi har förmågan att sätta oss in i och förstå era problem. Vi har förmågan att förmedla hur vi tänker och tillsammans skapa
den perfekta lösningen. Vår förmåga baserar
sig dels på den tekniska kompetensen hos
våra medarbetare, som ofta är civilingenjörer

eller motsvarande, men även på den sociala
kompetensen: en ödmjuk och tillmötesgående attityd och att alltid våga stå för vad
vi tycker.
Vi har helheten
Vi arbetar med produkter och verktyg från
alla de stora leverantörerna enligt devisen
”rätt verktyg för rätt problem”. Produkter
från Schneider, Siemens, Beijer, Mitsubishi, Rockwell, Omron och Microsoft är inga
problem, utan tvärtom är vi en väldigt lämplig
partner då vi pratar om blandade miljöer.

Vi tar ansvar
Vår styrka ligger i att vi är specialister på
det vi gör. Vår specialitet är Industriell IT &
Automation, i våra leveranser ingår ofta en
större helhet i form av el, skåp, konstruktion,
etc. Detta tar vi hand om åt er om ni önskar.
Vi förstår vikten av struktur och ett bra
användargränssnitt
Ett användargränssnitt kan betyda allt för ett
system såväl som en maskin. Det är detta
som kunden ser, först som sist. Ett av våra
specialistområden är just effektiva användargränssnitt!
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AcobiaFLUX är en totalleverantör av Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Vi erbjuder våra kunder långsiktiga
lösningar som är anpassade för dagens uppgifter och morgondagens krav. Vi tar helhetsansvar i vårt projektutförande – från förstudie till leverans.
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