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Automationsnytt med Stories

OT + IT = sant ❤
Det börjar verka kärlek, banne mig! Operational Technology och Information
Technology närmar sig varandra alltmer. Genom att integrera OT och IT på ett säkert
och smidigt sätt kan vi få ut mesta möjliga nytta av våra data. Läs till exempel om
Profinet och OPC UA – två standarder, ett nätverk – på siemens.com/ot-it-2gether.
Ett exempel där data är en nyckel till framgång är vårt eget Arena of Digitalization.
Superduperviktigt när man pratar data och digitalisering är förstås att inte glömma
säkerheten (läs till exempel Industrial Network Security Architecture). Och glöm för
all del heller inte din partner den 14 februari!

STORIES
IT + OT = sant när LearningWell
simulerar med Siemens
digitaliseringsmjukvaror ❤

STORIES FÖR ÖRONEN
Drive data and how edge
computing can make you a
machine whisperer (EN) ❤

Lyssna även på Edge computinging in SMEs (EN) och Edge computing for the
machine tool industry (EN). Ännu mer för ögon och öron finns på
siemens.se/stories och siemens.com/stories.

AKTUELLT
”Sårbarhetshantering är en
process som måste pågå

AKTUELLT
Siemens Financial Services och
EIF tecknar avtal – bättre

kontinuerligt så länge
anläggningen är i drift om man vill
undvika säkerhetshål” ❤

möjligheter till investeringar i
digitalisering och klimatsmart
teknik ❤

SMARTA TIPS

SMARTA TIPS

Guide: Vaska fram guldet ur dina
produktionsdata – fyra steg till en
modern IT-infrastruktur ❤

Säker och smidig kommunikation
mellan OT och IT – White Paper:
Doing things together: OT & IT ❤

SMARTA TIPS
Vi utforskar och förklarar tekniker

KÄRLEKSFULLA TIPS
Den rätta partnern finns bara

och trender som driver
digitaliseringen ❤

några klick bort – hitta rätt partner
med Partner Finder ❤

Service och support | SITRAIN utbildningscenter | Webbinarier | Poddar | Smart finansiering |
Industrial Security | Industry Mall | Solution Partner | Frågelåda | Kontakta oss

Hjärtliga hälsningar från oss!
Siemens Digital Industries
Ann-Louise Lindmark
Chefredaktör och ansvarig utgivare

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