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V åra serviceexperter inom 
Digital Enterprise Services 
utvärderar och tar fram en 

heltäckande bild av din anläggning och 
tar sedan fram en strategi för att imple-
mentera åtgärder och optimera anlägg-
ningen. Låt oss vara en del av din digi-
tala transformation – vi har tjänsterna 
som hjälper dig! n

siemens.se/industriella-tjanster

Tre steg för 
digital 
utveckling

Vårt holistiska tillvägagångs-
sätt i tre steg – konsultation, 
implementering & optimering 
– hjälper dig att säkerställa 
målen. 

Spara tid  
med CAx data

Mjukvaruverktyget CAx data 
hjälper dig att spara tid när 
du söker efter och laddar 
ned teknisk information om 
våra produkter.

D et är inte helt ovanligt att myck-
et tid läggs på att söka och samla 
in dokumentation om produkter 

som används i ett projekt eller en an-
läggning. Därför vill vi tipsa om CAx 
data som är ett av de verktyg vi har tagit 
fram för att förenkla och spara tid i din 
vardag. Detta verktyg passar särskilt 
dig som jobbar med elkonstruktion 
eller som ofta söker efter tekniska data 
för våra produkter. 

Letar fram informationen. Genom att 
använda CAx data kan du strukturera 
dokumentationsinsamlingen och spara 
massor av tid. Du behöver inte själv 
söka efter alla data utan anger bara 

för vilka produkter du söker vilka data 
och sedan sköter verktyget resten med 
hjälp av automatgenerering. Din arbets-
insats ligger på 2–3 minuter för att få 
fram data i form av datablad, certifikat, 
2D-ritning, kretsschema etc. för en eller 
flera produkter. 

På supportwebbsidan siemens.com/
sios hittar du CAx data i högerkolumnen 
under MySupport Cockpit eller direkt i 
verktyget TIA Selection Tool i Order list 
under Export information. 

Kort instruktionsfilm. CAx data är enkelt 
att jobba med – instruktionsfilm finns 
på siemens.se/lagspanning. n

joakim.hagernas@siemens.com

Reservdelar och service  
genom Service Mall

O m du har en defekt produkt och 
snabbt vill veta vilka alternativ 
du har – hur gör du då? Du kol-

lar i Service Mall! Där får du snabb och 
bekväm tillgång till reservdelar och 
relaterade tjänster såsom prissättning, 
leveranstid och tillgänglighet – och  
följer sedan leveransen online.

Service Mall är tillgänglig dygnet 
runt alla dagar på året, vilket innebär 
att du alltid har tillgång till pris och 

(under normala omständigheter) leve- 
ranstider och möjlighet att beställa. 
Beställningen behandlas dock av oss 
nästa arbetsdag.

Förutom reservdelar hanterar du i 
Service Mall även utbyte av produkter 
inom garantitid.

Du får också tillgång till verktyget 
Spares on Web där du via artikelnum-
mer och serienummer för produkten får 
ingående reservdelar listade. n 

siemens.se/industrymall

!
?

Vet du att du kan beställa reservdelar och 
tillhörande service i Service Mall, en del av vår 
e-handelsbutik Industry Mall? 
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