Svårt att läsa detta nyhetsbrev? Här kan du läsa det på webben istället.
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Automationsnytt med Stories

Omvandla data till värdefull kunskap
Datamängden inom industrin växer explosionsartat. För att tillgängliggöra
produktionens data behöver du en smart och kostnadseffektiv infrastruktur. Fortfarande
ligger inom industrin data ofta offline som du inte får tag på. Hur får du ut relevant
information för att snabbt kunna fatta korrekta beslut och vidta rätt åtgärder i rätt tid?
Med Industrial Edge kan du göra värdeskapande analyser och ligga steget före i
produktionen.

Läs mer om Industrial Edge

STORIES
Hyllar smidigheten med Industrial
Edge – så hjälper IPAR kunder
utnyttja maskindata

STORIES
Rätt IT-infrastruktur helt
avgörande i produktionsracet mot
globala giganter

Läs även: Accelerated production setup for Covid-19 vaccine [EN] och Killing
coronavirus indoors with CFD simulation [EN]. Ännu mer att läsa finns på
siemens.se/stories och siemens.com/stories.

AKTUELLT
EMO Milano & Siemens Machine

AKTUELLT
Nominera till 2021 års

Tool Days 4–9 oktober: det bästa
av två världar

företagstävling senast den 30
september

UTBILDNINGAR
• Nytt inom Sitrain • Certifiering

PRODUKTNYTT
• Industriell 5G-router släppt •

online: Simatic Net och Simatic
Safety • Svenska online-

WiFi 6 för industrin • Simatic PCS
7 V9.1 släppt med ytterligare

utbildningar • Utbildningar hos dig
• Virtuella utbildningar

förbättringar • Sirius 3RQ1 för
extra hög tillförlitlighet

SMARTA TIPS

TEKNISK SUPPORT TIPSAR

Byt till Sirius Act – tryckknapparna
som tål påfrestningar och extrema

Gratis support upp till en timme –
så jobbar vi med våra kunders

miljöer

supportärenden

Service och support | SITRAIN utbildningscenter | Webbinarier | Poddar | Smart finansiering |
Industrial Security | Industry Mall | Frågelåda

Vårens tidning kom ut i mars. Höstens tidning kommer i november. Äldre utgåvor
finns på siemens.se/automationsnytt där också reportage, aktuellt, produktnytt,
tips från tekniska supporten och övriga smarta tips finns samlade.

Vi önskar en fin och värdefull höst!
Siemens Digital Industries
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