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Automation Regions 
Stockholmssatsning
Automation Region växer så det 
knakar. Allt fler ser fördelarna med 
att vara med i nätverket för att 
få inspiration och nya kontakter 
och för att få lära sig mer om alla 
möjligheter till effektivitet, lönsam-
het och bra affärer som ny automa-
tionsteknik kan leda till.

Företag från hela Mälardalen – och 
också andra delar av Sverige – kom-
mer med som medlemmar, nätver-
ket växer stadigt och tillsammans 
arrangerar vi populära aktiviteter 
och frukostmöten här i Stockholms-
trakten.

Mälardalen är en ledande region 
för automation. Här har stora och 
små företag samlats i mängd med 
produkter och applikationskunnan-
de i världsklass. Företags klustret 
Automation Region syftar till att ta 
tillvara denna mångfald och ytter-
ligare utveckla vår glo bala position 
och kompetens inför framtiden.

Under 2013 fortsätter vi med olika 
automationsteman som belyser 
trender, förklarar olika typer av au-
tomation och varför det är bra att 
automatisera och jobba med Lean 
som övergripande fokus. Välkom-
men till nästa frukostmöte!

Frukostmöte 26/4 i Stockholm med värd Prevas AB

· Innovation – utvecklar företaget 
· MES för mer flexibel tillverkning

Tillgången på varor och tjänster är betydligt större än vad vi kan 
konsumera och kvaliteten är oftast så bra att prestanda inte är en 
differentieringsfaktor. I det här seminariet får vi veta hur innovation kan 
användas för att välja rätt och utveckla organisationen i ett företag.

Manufacturing Execution System (MES) är ett samlingsnamn för system med 
funktioner för produktionsstöd. Tillverkande företag har anammat MES i olika 
former och takt; för vissa är det ett nytt begrepp medan andra har många system. 
Presentationen diskuterar rekommenderade tillvägagångssätt för implementation 
av MES ur ett värdeperspektiv samt hur värdet kan behållas och förädlas i takt med 
förändringar i processer, teknik och samhällstrender.

Välkommen till ett frukostmöte med två högaktuella teman inom automation 
och produktion!

Plats: Chokladfabriken · Sundbyberg · Konferenslokal på entréplanet 
 Löfströms Allé 5 · Parkering finns mitt emot Chokladfabriken 
 Tunnelbana eller tåg till Sundbybergs station · 5-10 minuters promenad

Datum: Fredag den 26 april 2013 · 07:45-09:45

Program:

07:45 Välkommen – frukosten står framdukad! 
 Prevas välkomnar till Chokladfabriken med morgonfika, 
 affärsmingel och nätverkande med automationskollegor

08:15 Nyheter inom Automation Region 
 Gunnar Iggendal · Automation Region

08:25 Innovation – enda sättet att differentiera? 
 Patrik Gilbert · Prevas

08:45 MES – för flexibilitet i tillverkningen 
 Rickard Norin · Prevas

09:30 Fortsatt mingel med automationskollegor

09:45 Avslut

Frukostmötet är kostnadsfritt och alla automations- 
intresserade är välkomna – anmäl dig på vår hemsida!

Varmt välkommen till ett högaktuellt frukostmöte! 
Gunnar Iggendal · Stockholmsansvarig Automation Region Rickard Norin

Patrik Gilbert


