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Midroc Automation ny
branschpartner till
Siemens inom pharma
Midroc Automation, sedan tidigare en Siemens Solution Partner inom flera
moduler, specialistpartner inom Simatic PCS 7 och Factory Automation



Safety samt branschpartner inom gruvdrift, är nu även certifierad
branschpartner till Siemens inom läkemedel. 

Efter ett flertal tester och granskningar av organisation och medarbetare
har Midroc Automation certifierats som Siemens branschpartner inom
läkemedel.

– Som ett led i den strategiska satsning på olika branschsegment såsom
kemi, läkemedel, livsmedel, vatten & avlopp och gruvdrift som vi genomför
på Siemens är vi glada över att få ytterligare en kompentent partner inom
läkemedel. Sedan tidigare har vi AFRY, före detta ÅF Pöyry, som
branschpartner inom denna bransch och det är jätteroligt att nu kunna
välkomna även Midroc Automation, säger Kent Åkerlund, Solution Partner-
ansvarig på Siemens.

För att bli certifierad branschpartner inom läkemedel krävs
specialistkunskaper inom Simatic WinCC, Simatic PCS 7 eller Simatic IT
samt mycket goda kunskaper om de särskilda branschstandarderna.

– Läkemedelsbranschen kännetecknas av stränga krav med många särskilda
standarder. Vi kräver noggrannhet och hög teknisk kompetens av våra
branschpartner, säger Medina Sundström, ansvarig för branscherna
läkemedel, kemi samt vatten & avlopp på Siemens.

Som branschpartner kan Midroc Automation nyttja Siemens expertis inom
området och får tillgång till mjukvaror och avancerad support från Siemens
specialistteam i Tyskland. Workshoppar, specialutbildningar och
omcertifieringar genomförs kontinuerligt för att hela tiden uppdatera
kunskapsnivåerna.

– Att jobba med Solution Partner som vi gör innebär att vi ökar vår
projektförmåga och att vi alltid kan erbjuda slutkunden de vassaste
resurserna. Ibland är det en partner som går in och frontar ett projekt och
andra gånger kan det vara Siemens. Slutkunden kan alltid vara trygg och
säker på att få kvalitet i sitt projekt eftersom vi står bakom våra partner med
produktexperter, utbildningar och branschspecialister runtom i hela världen,
säger Kent Åkerlund.

– Vi vill bidra till en bättre framtid. Därför tänker vi ett steg längre och
utmanar rådande arbetssätt i alla projekt vi deltar i. Det är också därför vi
tycker om att samarbeta med Siemens. Tillsammans utvecklar vi
morgondagens samhälle och industri, säger Jonas Bergmark, vd på Midroc
Automation.
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Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som
har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet
i mer än 170 år. Företaget bedriver verksamhet världen över med fokus på
kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader och
distribuerade energisystem, samt automatisering och digitalisering inom
process- och tillverkningsindustrin. Genom det separat hanterade företaget
Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta lösningar för räls- och
vägtransporter, formar Siemens världsmarknaden för passagerar- och
godstrafik. Majoritetsandelarna i de börsnoterade bolagen Siemens
Healthineers AG och Siemens Gamesa Renewable Energy gör Siemens till
en världsledande leverantör av medicinteknik och digitala hälso- och
sjukvårdstjänster samt miljövänliga lösningar för land- och havsbaserad
vindkraft. Under räkenskapsåret 2018, som avslutades 30 september 2018,
genererade Siemens intäkter på 83 miljarder EUR och en nettointäkt på 6,1
miljarder EUR. I slutet av september 2018 hade företaget cirka 379 000
anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com.

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i
Sverige cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i
Solna. Under räkenskapsåret 2018 var omsättningen cirka 15 miljarder SEK.
Mer information finns på www.siemens.se.
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