Välkommen till monter C14:41 på Scanautomatic!
Du missar väl inte Scanautomatic på Stockholmsmässan!
Vi har tagit fasta på årets tema – vision, inspiration
och kunskap. Det är precis vad kommer att bjuda på i
vår monter. I år har vi glädjen att välkomna Schneider

Electric och Beijer Electronics som ställer ut tillsammans
med oss i vår monter. Genom att möta våra kunder
tillsammans får vi möjligheten att ännu tydligare visa
styrkan i våra produkter och applikationer.

Samarbete till nytta för kunderna

Faktaruta Schneider Electric

Eva Ellerud, hur kommer det sig att ni finns på plats
i AcobiaFLUX monter?

•

Produkter, lösningar och system inom automation, eldistribution
samt elinstallation

•

Antal anställda: 114 000 personer i över 100 länder

•

Antal anställda i Sverige: drygt 2 000 personer

•

Försäljning: 18,3 miljarder Euro (2008)

•

Exempel på gjorda företagsköp (över 100 varumärken): APC,
Citect, Merlin Gerin, Pelco, Telemecanique

För oss är det ett bra tillfälle att visa en hel leverans.
AcobiaFLUX är en mycket kompetent systemintegratör.
När vi samarbetar bildar vi tillsammans en stark helhet. För
oss på Schneider Electric är samarbetet med våra partners
mycket viktigt, det är tillsammans med dem vi skapar bra
resultat för våra slutkunder.
Under hösten lanserar vi därför ett helt nytt partner
program för systemintegratörer. Genom detta program
kommer de att få tillgång till ett globalt kontaktnät, mjuk
varor, utbildning, hög teknisk support, branschlösningar,
applikationsbibliotek etc.
Vilka nyheter visar ni på mässan?
Vi kommer bland annat att visa hur man enkelt kan övervaka
sin anläggning och komma åt terminaler och SCADAsystem, oavsett var man befinner sig.
En annan nyhet är förenklingsverktyget sg 2 för PLC- och
SCADA-system. Verktyget innehåller bland annat färdiga och
redan testade objekt som sparar tid och pengar i utvecklings
fasen samt underlättar vid felsökning i anläggningen.

Effektiva produkter och anpassade tjänster
På mässan kommer vi att visa upp ett brett utbud av produkter
och tjänster. Nya produkter är bland annat AX Alarm Manager
som effektiviserar larmhantering till en mycket rimlig kostnad,
AX Carat som ger full kontroll på störningar i produktionen
samt den nya versionen av AX Citect Studio.
Bland tjänster och projektreferenser kan nämnas upp
graderingar till Citect 7.0 – något vi har mycket stor erfarenhet
av. Vi visar också upp ett antal intressanta projektlösningar
för företag som Preem, Pågen, Green&Cool mfl där vi bland
annat skapat funktionella användargränssnitt som fungerar
som säljargument till slutkund.
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