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

MARS 2022

Automationsnytt med Stories

Jobbar du smart?
Låt dig inspireras till en smartare arbetsvardag – med våra nyhetsbrev och
papperstidningen Automationsnytt vill vi inspirera och tipsa dig så att du hänger
med i teknikutvecklingen och kan jobba på smartaste sätt.

STORIES
Verktyg som förenklar vardagen –
så jobbar Granitor smartare med
produkter och hjälpmedel från
Siemens

STORIES FÖR ÖRONEN
The power of co-creation and coexploration – Working in
ecosystems to make industrial AI
systems scale

Lyssna även på AI in industry – Chance or risk? och Ecosystems – What industry
can learn from nature. Ännu mer för ögon och öron finns på siemens.se/stories och
siemens.com/stories.

AKTUELLT
Lär dig att jobba smartare –

AKTUELLT
Stort grattis till Bror Tonsjö som för

utbildningsverksamheten Sitrain
bjuder på flera nyheter i vår

andra gången välförtjänt tog priset
i företagstävlingen

SMARTA TIPS

SMARTA TIPS

Lyssna när vi utforskar teknikens
och innovationernas fascinerande
värld

Så jobbar du smartare – se våra
filmer med smarta tips om
lågspänningsprodukter

TEKNISK SUPPORT TIPSAR
Så väljer du vilka parametrar som

PRODUKTNYTT
Ultrakompakt och digital kapacitiv

ska visas i Startdrive

nivåvakt med IO-Link

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

Med önskan om en fredlig framtid för alla!
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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