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

NOVEMBER 2021

Automationsnytt med Stories

Där för dig på SPS Smart Production Solutions
Utmaningarna är många men lösningarna finns. Besök oss virtuellt på SPS Smart
Production Solutions den 22–26 november för att diskutera idéer och lösningar för en
trygg, hållbar och smart framtid. Och du, du vet väl att vi även har
finansieringslösningar för att hjälpa dig realisera idéerna? Anmäl dig nu! Missa heller
inte webbinarieserien om nyheterna i TIA Portal V17.

STORIES

STORIES

National Halmstad sänkte
energiförbrukningen med hjälp av

Förlängda betalningsvillkor hjälpte
FMJ Solutions i KeyPlants

finansiell lösning från Siemens

läkemedelsprojekt

Läs även: Artificial Intelligence at the charging port (EN) och Onshore power
systems: Why vessels should be plugged in (EN). Ännu mer att läsa finns på
siemens.se/stories och siemens.com/stories.

AKTUELLT
Missade du Siemens
IndustriExpo? Ingen fara, du kan

AKTUELLT
Hur ser framtidens generation och
automation ut? Lyssna på vår

kolla i efterhand!

tekniksprångare Freja Ferm!

AKTUELLT
Framtidsspånar och nutidsspanar

AKTUELLT
Utbildningar inom Sitrain när, var

kring hållbar processautomation
gör Medina Sundström.

och hur du vill – det berättar
Susanne Bonde om.

AKTUELLT

SMARTA TIPS

Hållbar utveckling är central för
våra kunder – hur kan vi hjälpa till
att förvandla vardagen till en bättre
morgondag?

Smart finansiering för era
investeringar? Kontakta
romana.larssonnyheim@siemens.com!

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

Vi finns här för dig!
Siemens Digital Industries

Ann-Louise Lindmark
Chefredaktör & ansvarig utgivare

Höstens tidning kom ut 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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