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

Tjänster som hjälper
Att vara konkurrenskraftig innebär idag att vara digital. Hur blir man det? Och var börjar
man? Digitalisering i industriell miljö kräver rätt kunskap och resurser – med Digital
Enterprise Services har vi tjänsterna som hjälper dig!

STORIES
Förnyat förtroende att
modernisera gav färre avbrott och
minskat ekologiskt fotavtryck

STORIES
Så kan tekniken bidra till att göra
byggnader redo för det nya
normala efter pandemin

AI supports predictive maintenance [EN]
Digitalization, sure – but secure [EN]
Läs fler stories på siemens.se/stories

AKTUELLT
"Med våra tjänster och experter
hjälper vid dig på bästa sätt" –
Rose-Mari Söderlund är chef för
Digital Enterprise Services

AKTUELLT
Konsultation, implementering &
optimering – holistiskt
tillvägagångssätt i tre steg för
digital utveckling

PRODUKTNYHETER
• Kampanjpaket med Sitop • TIA
Portal version 17 • Hållbar
nätverksoptimering för moln- och
Edge-applikationer

SMARTA TIPS
• Reservdelar och service genom
Service Mall • Simatic S5 i
pension • Ersätta Simovert
Masterdrives? • Hitta manualer

TEKNISK SUPPORT TIPSAR
• Svenska tips & trix • Hjälp oss
hjälpa dig • Teknikdag •
Passiviseringsintegration • TIA
Portal – projekt och bibliotek • TIA
Safety – övervakning av
kontaktorsvar • Simatic WinCC
Unified Tutorial Center

UTBILDNING &
KOMPETENSUTVECKLING
• Svenska online-utbildningar •
Digital utbildningsplattform •
Virtuella utbildningar med Vizendo
• Vill du att Sitrain håller utbildning
hos dig? • Certifieringsutbildningar
online inom Simatic Net

Missade du Digital Enterprise Virtual Experience på Hannover Messe med mängder av
produktnyheter och paneldiskussioner med till exempel SKF? Titta och lyssna till
och med den sista juli!

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

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

Låt oss vara en del av din digitaliseringsresa!
Siemens Digital Industries
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