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Lunchseminarium den 11 maj

Moderna Multicore-lösningar
Automation Regions medlemsföretag Enea bjuder på 
ett lunchseminarium om ett lika aktuellt som kom-
plext område. Ta chansen att lära dig mer om och 
diskutera kring Multicore med verkliga experter. Enea 
bjuder även på en matig lunchsmörgås med dryck!
Multicore är idag ett av svaren på hur vi kan uppnå 
ökad flexibilitet, ökad systemintegration, ökad prestanda 
och minskad energiåtgång. Tyvärr är Multicore också 
ett av skälen till att mjukvarukomplexiteten ökar och 
verifieringsmöjligheterna minskar.
Seminariet kommer att ge en inblick i hur Multicore 
hjälper samtidigt som det stjälper. Vi kommer att diskutera 
hårdvaruegenskaper och mjukvaruutveckling samt tillgängliga 
verktyg och metoder.
Föreläsare är Joel Huselius från 
Enea. Joel har doktorerat inom 
inbyggda realtidssystem och arbetar 
idag med Multicore-lösningar samt 
med Eneas kursutbud.
Plats: Automation Center · Kopparlunden · Västerås
Tid: 11 maj · 11:30-12:30 · Vi avslutar med lunchsmörgås!

Varmt välkommen!
Kontaktpersoner: 
Martin Tiselius · Enea · 070-971 45 51 
Anita Powers · Enea · 070-971 44 84
Anmälan: 
På vår hemsida www.automationregion.com kan du både 
anmäla dig och se vilka andra som har anmält sig!

www.automationregion.com

Kontaktperson
Helena Jerregård, processledare 
Automation Region 
021-10 70 13 
helena.jerregard@ 
automationregion.com

Vad är automation och 
Automation Region?
Automationsindustrin är en av 
Sveriges viktigaste näringar. 
Det är en viktig högteknologisk 
verksamhet i sig själv med en 
betydande exportandel, men 
även av stor strategisk betydelse 
för övrig svensk produktion och 
konkurrenskraft. Tankarna inom 
Lean Production får allt starkare 
fäste i svensk industri; kombinera 
detta med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. 
Automation är vad som krävs 
för att omvandla en kundorder 
till producerad produkt samt 
ge produktionsledningen de 
beslutsverktyg som behövs för 
att styra, övervaka och följa 
upp processen. Automation ger 
oss de verktyg som behövs för 
långsiktigt säker produktion med 
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är 
en ledande region för automation. 
Här har stora och små företag 
samlats i mängd med produkter 
och applikationskunnande i 
världsklass. Företagsklustret 
Automation Region syftar till att 
ta tillvara denna mångfald och 
ytterligare utveckla vår globala 
position och kompetens inför 
framtiden. Läs mer om oss och 
våra aktiviteter på vår hemsida 
enligt nedan.


