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Lena Jämtgren, med placering 
i Solna och tidigare assistent till 
Göran Persson, är sedan april 
assistent till Mikael Leksell i 
hans roller som vd för Siemens  
i Sverige, Norge och Nordics 
samt Digital Industries-chef. 

lena.jamtgren@siemens.com

Jessica Boqvist, tidigare 
vd-assistent, är sedan april 
assistent till Andreas Hillerström, 
Head of Finance Digital Industries 
i Sverige och Nordics, samt 
support för Digital Industries- 
organisationen med placering  
i Solna. 

jessica.boqvist@siemens.com

Mårten Thelin anställdes  
i augusti i Linköping som 
Proposal Specialist Process 
Automation inom Digital 
Industries. Mårten kommer 
närmast från Saab och har 
tidigare arbetat på Siemens. 

marten.thelin@siemens.com

Fredrik Hänninen anställdes  
i augusti i Jönköping som 
utbildare inom Sitrain  
utbildningscenter inom Digital 
Industries. Fredrik kommer 
närmast från Beijer Industri och 
har tidigare arbetat på Siemens.

fredrik.hanninen@siemens.com
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siemens.se/jobb

Om du jobbar med att skapa och/eller ändra i HMI-projekt finns nu 
vår nya utbildning Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels 
(TIA-UWCCM) om du vill lära dig grunder och konfiguration av  
Simatic WinCC Unified och Unified Comfort-paneler. 

Om du även skapar/ändrar HMI-projekt för Simatic WinCC Unified 
PC Runtime är utbildningen Simatic WinCC Unified för pc, avan-

cerad kurs (TIA-UWCCPC) ett naturligt fortsättningssteg för att lära 
dig mer om Simatic WinCC Unified i SCADA-miljön. 

I den digitala utbildningsplattformen Sitrain access finns den webb-
baserade utbildningen Advanced Simatic WinCC Unified Scripting 
(JavaScript) (TIA-UWCCJA) om du vill lära dig mer om att använda 
Javascript i Simatic WinCC Unified. n

siemens.se/sitrain
siemens.com/sitrain-access

SITRAIN utbildningscenter 

Nya utbildningar inom 
SIMATIC WinCC Unified

SITRAIN access  
– ny digital  
utbildningsplattform
I våras lanserades vår nya digitala utbildnings- 
plattform Sitrain access. Denna digitala  
utbildningsplattform ger dig möjlighet att  
lära dig nya saker och utveckla din kompetens 
när och var det passar dig via dator, surfplatta  
eller smarttelefon. 

S itrain access passar alla oavsett förkunskaps-
nivå och innehåller webbaserade utbildning-

ar, expert talks, kortare learning nuggets, tester 
för att stämma av din kunskap, övningar, forum 
med möjlighet att bolla med andra deltagare med 
mera. Som chef kan du få en överblick över dina 
anställdas genomförda utbildningar och kan re-
kommendera utbildningar som verkar vara bra. 

Sitrain access tecknas som ett personligt abon-
nemang per deltagare och är giltigt ett år om du 
inte väljer att förlänga abonnemanget. n

siemens.com/sitrain-access
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M ed hjälp av komponenterna integrerade i Simit 
kan du testa plc-kod och etablera nya produkter på 

marknaden mycket snabbare. 
Utbildningen Simit i diskret automationsteknik för ny-

börjare (DI-SIMITFA) ger dig en översikt över simulerings-
mjukvaran Simits funktioner och bibliotek. Med praktiska 
exempel lär du dig steg för steg hur du utformar simule-
ringar/modeller för testning av automationsmjukvara. 
Målet med utbildningen är att du i Simit ska kunna skapa 
dina egna komponenter och mallar, skapa en simulering 
för plc-programmet och ställa in kopplingarna mellan 
simuleringen i Simit och Simatic S7-PLCSim Advanced. n

siemens.se/sitrain

Om du vill lära dig mer om idriftsättning av Sinamics 
S120 med mjukvaran Startdrive i TIA Portal finns nu 

utbildningen Sinamics S120 parametrisering och idrift-
sättning/service i TIA Portal (DR-S12-PMT). Om du använ-
der Starter rekommenderas vår utbildning Sinamics S120 
startup & service (DR-SNS-SIS).

Om du använder Sinamics G120 går vi under en dag ige-
nom vad som krävs för konfigurering och initial uppstart 
för en Sinamics G120 i utbildningen Sinamics G120 startup 
& service (DR-G120). n

siemens.se/sitrain

SITRAIN utbildningscenter 

SIMIT i diskret  
automationsteknik  
för nybörjare
Simit möjliggör simulering av maskin- och  
anläggningsbeteende för virtuell idrifttagning. 

SITRAIN utbildningscenter 

Nya SINAMICS- 
utbildningar
Vill du lära dig mer om idrifttagning, service och under-
håll av Sinamics S120 med inriktning mot servodrifter? 
Nu finns två olika möjligheter beroende på vad du  
använder för mjukvara. 
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SITRAIN utbildningscenter 

Vill du lära dig OPC-UA?
Vill du lära dig grunder, terminologi och datamodeller 
kring OPC UA i automationsmiljö?

Nu finns utbildningen OPC UA – Basics and Configuration 
(IK-OPCUA1). I denna lär du dig att förstå interaktionen 
mellan de olika komponenterna och att konfigurera de 
viktigaste OPC UA-servrarna och -klienterna i Simatic- 
produktportföljen.

siemens.se/sitrain
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SITRAIN utbildningscenter 

TIA Portal Openness Programming 1

I   utbildningen Simatic program-
mering 1 med S7-SCL i TIA Portal 

(TIA-SCL1) får du lära dig grunder-
na och fördelarna med att använda 
Structured Control Language (SCL). 
Du får bland annat lära dig att skapa 
grundläggande SCL-program, testa 
dessa och att genomföra diagnostik i 
SCL-block. I utbildningen Simatic pro-
grammering 2 med S7-SCL i TIA Portal 
(TIA-SCL2) kommer du att utveckla 
dina kunskaper och skapa mer kom-
plexa SCL-program. n

siemens.se/sitrain

SITRAIN utbildningscenter 

Lär dig SCL!
Genom att använda Structured 
Control Language (SCL) istället för 
Statement List (STL) eller LAD/FBD 
(ladder/funktionsblockdiagram) kan 
du minska tiden för att skapa och  
underhålla program. Vi har därför två 
nya separata utbildningar för SCL. 

Webbinarier 
Passa på att ta del av information som kan effektivisera ditt 
arbete, fördjupa dig inom olika teman och hör våra experter 
berätta om produktnyheter och smarta tips. Välj själv: lyssna 
direkt eller se dem i efterhand när det passar dig bäst!

siemens.se/webbinarier

TIA Portal Openness är API eller programmeringsgränssnitt 
som tillhandahålls med TIA Portal, med vilket du effektivt 
kan automatisera vissa uppgifter utan att använda TIA Portal 
själv. Detta inkluderar uppgifter som projekthantering,  
konfiguration och parametrering av hårdvara, automatisk 
generering av blockkod samt olika onlinefunktioner. 

Utbildningen TIA Portal Openness Programming 1 (DI-OPEN1) 
ger en introduktion kring att programmera med C#. Du kommer 
att lära dig grunderna i C# och prestandan för Openness API i 
Visual Studio och hur du använder programmeringsspråket C#. 
Målet med utbildningen är att du ska lära dig att programmera 
med Visual Studio och programmeringsspråket C# och skapa 
mindre applikationer med TIA Openness.

siemens.se/sitrain
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