Störst i Europa på Citect
För den som ska arbeta med Citect finns bara ett val – AcobiaFLUX. Vi är ett av världens
ledande företag inom området och det företag i Europa som har flest certifierade utvecklare av Citect. Vi har också blivit utsedda till världens bästa citectintegratör.
AcobiaFLUX började använda Citect redan
1995. Sedan dess har vi genomfört över 150
projekt inom ett brett spektrum av branscher
och verksamheter, projekt där Citect spelat
en nyckelroll. Genom en konsekvent och
helhjärtad satsning har AcobiaFLUX utvecklats till ett av världens ledande företag inom
Citect. Sveriges allra första certifierade Citectutvecklare (Citect Certified Engineer) arbetar hos oss och så gör även många av de
som har certifierats efter honom.
AcobiaFLUX har flest utvecklare i Europa och
ligger på en stadig tredje plats i världen, där
listan toppas av Citects eget huvudkontor i
Sydney, Australien. Idag arbetar ungefär 30
personer med utveckling av olika lösningar
inom Citect och antalet ökar kontinuerligt
för att möta våra kunders behov av effektiva
helhetslösningar.

En av våra specialiteter är att bygga helhetslösningar där vi integrerar styrsystem, .NET
och databaslösningar i en helhet där Citect utgör motorn i kontrollen och övervakningen. Med vår erfarenhet från genomförda
Citectprojekt har vi idag en diger bas med
produkter och komponenter som kan återanvändas. På så vis har vi en stabil grund
för utveckling och ett effektivt arbetssätt.
AcobiaFLUX har för kunders räkning tagit
fram branschspecifika ramverk vilket gett
oss en fantastisk enhetlighet och effektivitet inom just dessa områden. Här får man
det bästa från två världar; dynamiken i det
helt kundanpassade tillsammans med säkerheten och effektiviteten i att bygga på redan
beprövade lösningar och funktioner. Enklare
och mer effektivt kan det inte bli!

Kunder - Vi levererar idag Citectbaserade
lösningar till en stor mängd ledande företag
inom svensk industri. Bland våra kunder hittar man bland andra AstraZeneca, Sandvik,
Preem, Saab, Trafikverket, Scan, Kronans
droghandeloch ASKO Cylinda som alla dragit
nytta av samarbetet med oss.
Utbildning - AcobiaFLUX har sedan flera år
genomfört grundutbildningar i Citect till andra företag som planerar att börja använda
Citect. Genom vår långa erfarenhet kan vi
enkelt anpassa våra utbildningar till våra
kunders verkliga behov och skräddarsy både
grundläggande och mer fördjupade
utbildningar.
Utveckling - Vi arbetar kontinuerligt med att
utveckla olika lösningar inom Citect. Vår förmåga att skapa helhetslösningar där vi integrerar styrsystem och databaslösningar har
kommit många företag till godo. Nya produkter utvecklas ständigt utifrån våra kunders
önskemål och behov.
Samarbete - Vi arbetar nära utvecklingsavdelningen på Schneider Electric som är leverantör av SCADA-systemet Citect.
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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.
Läs mer på acobiaflux.se | automationsbloggen.acobiaflux.se | facebook.com/acobiaflux | linkedin.com/company/acobiaflux

