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

Skona plånbok och miljö med digital teknik
Data från till exempel motorer och frekvensomriktare är avgörande för att optimera
maskiner, processer och anläggningar. Siemens har en mängd mjukvaruverktyg, molnoch Edge-applikationer och digitala tjänster för att genom transparent tillgång till
driftdata uppnå en stabil, flexibel och effektiv produktion som skonar både plånbok och
miljö. Läs mer på siemens.com/digital-drives – och glöm inte att anmäla dig till
Siemens IndustriExpo!

STORIES

STORIES

Fördubblad kapacitet hos Moelven
med pålitlig drivteknik från

Så möter du konkurrensen från
låglöneländer – datadriven

Siemens – ”Vi måste använda

produktion handlar om både

teknik vi kan lita på”

ledarskap och teknik

Läs även: How data can help optimize a product´s ecological footprint (EN) och
How products will soon be travelling with a lighter CO2 backpack (EN). Ännu mer
att läsa finns på siemens.se/stories och siemens.com/stories.

AKTUELLT
”Digitaliseringen och

AKTUELLT
Virtuellt evenemang med 20 live-

klimatomställningen är
århundradets kärlekshistoria”

webbinarier: Siemens
IndustriExpo den 19–20 oktober

UTBILDNINGAR
Utbilda dig när, var och hur du vill

PRODUKTNYTT
• Nya RFID-systemet Simatic

– välj själv om du vill utbilda dig
online, virtuellt, på plats hos oss
eller hos dig

RF360R – kompakt och
kostnadseffektivt • Sirius 3SK2 PN
– säkerhetsrelä med Profinet

SMARTA TIPS
Skona plånbok och miljö med
digital drivteknik – data från

TEKNISK SUPPORT TIPSAR
Det är inte alltid lätt att hitta bland
alla tips på Siemens globala

motorer och frekvensomriktare
avgörande för att optimera

supportsidor – här finns det bästa
av det bästa samlat

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

Skonsam oktober önskar
Siemens Digital Industries

Ann-Louise Lindmark
chefredaktör & ansvarig utgivare

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.
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