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Automationsnytt med Stories

Hållbara lösningar för en hållbar värld
Ingen affärsmodell är framtidssäker om den inte är hållbar. Åtgärderna för att
åstadkomma en ny och hållbar kurs behöver accelereras – och där vill vi på Siemens
vara en del av lösningen: vi har resurserna, tekniken och kunskapen. Genom
vårt DEGREE-ramverk har vi definierat hållbara, strategiska ambitioner på alla
plan och tillsammans med kunder, partner och leverantörer skapar vi hållbara lösningar
för en värld vi vill leva i idag och imorgon. Låt oss alla hjälpas åt för en hållbar framtid!

STORIES
15 procent lägre energiåtgång i
fastighet i Kristianstad med IIoTuppkopplad LOGO! – 25årsjubilaren har utvecklats till
kompetent mini-plc

STORIES
Samarbete med Siemens leder till
ytterligare steg mot netto noll för
Coca-Cola i Sverige – minskning
av växthusgasutsläpp med 13
procent

Läs även: Siemens combines the real and digital worlds to empower companies
to act flexibly and sustainably (EN) och Net Zero is the ‘what’ – but technology
with purpose will drive the ‘how’ (EN). Ännu mer att läsa finns på
siemens.se/stories och siemens.com/stories.

AKTUELLT
Tillsammans kan – och måste – vi
jobba för en hållbar värld

AKTUELLT
Siemens rankas etta inom
hållbarhet i sin branschgrupp

AKTUELLT
Globala mål för hållbar utveckling
– ”Sverige har flera utmaningar
där Siemens kan bidra”

PRODUKTNYTT
News for the Digital Enterprise –
nyheter från SPS Smart
Production Solutions

SMARTA TIPS
Hur kvantifiera koldioxidavtrycket
för produkter och leverantörer?
Svar: SiGreen!

SMARTA TIPS
Siemens erbjuder smart
finansiering för omställning till
hållbar verksamhet

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

Tillsammans för en hållbar framtid!
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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