Pågen - Citectuppgradering
AcobiaFLUX har utfört uppgraderingen till Citect version 7.40 på redundanta
servrar och operatörsklienter samt utfört installation och drifttagning på plats
hos Pågen AB i Göteborg.
AcobiaFLUX har i uppdrag för Pågen AB utfört
installation och uppgradering av Windowsservrar för ett redundant SCADA-system av
typen CitectSCADA. Uppdraget omfattar även
omkonfigurering av befintliga Citectprojekt för
att stödja en redundant konfiguration av Citect
version 7.40. Citect är övervakningssystemet
som visualiserar och samlar in data från styrsystemet i Pågens produktion. Citect hanterar
även larm, trender och rapporter för Pågen.

driftsäkert produktionssystem. Genom att
dessutom teckna ett förmånligt 3-års guldsupportavtal på Citect version 7.40 kan Pågen
även på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt
ta del av kommande uppgraderingar under
avtalsperioden när de så önskar.

Pågen har genom att uppgradera sin redundanta

AcobiaFLUX besitter världsledande expertis
inom Citect version 7.40. I kombination med
gedigen kompetens om Pågens verksamhet
och produktionsmiljö fanns det mycket goda
förutsättningar för AcobiaFLUX att ta ett hel-

Citectlösning med nya servrar, Windows 2012
och SQL-databas 2008, samt uppgradering
av Citect till version 7.40 fått ett stabilt och

hetsåtagande för uppgraderingsprojektet,
vilken också resulterade i att AcobiaFLUX fick
möjligheten att utföra uppdraget.

Arbetet utfördes med ett mycket bra samarbete
mellan AcobiaFLUX och Pågen, som ställde upp
med resurser och kompetens vid behov, inte
minst vid drifttagning och acceptanstester.
 Stabilt och driftsäkert produktionssystem.
 Helhetsåtagande för uppgraderingsprojektet.

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

Pågen AB är Sveriges ledande bageriföretag med huvudkontor i Malmö och startades 1878. Produktionen sker vid företagets
två bagerier i Malmö och Göteborg. Pågen bakar och säljer bland annat matbröd, hamburgerbröd, korvbröd, kaffebröd, kakor,
muffins och skorpor.

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.
Läs mer på acobiaflux.se | automationsbloggen.acobiaflux.se | facebook.com/acobiaflux | linkedin.com/company/acobiaflux

