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Automation Region ger Etteplan ökad kunskap och närmare kundsamarbete
För att lyckas med projekt krävs både teknisk kunskap och
nära kundsamarbete. Automation Region ökar förutsättningarna för båda. Genom samarbeten med andra företag
om kompetensutveckling i Automation Regions projekt kring
kompetensutveckling, ARKEN, får vi dels möjlighet att lära oss
nya tekniker och metoder samt visa upp våra kompetenser. Vi
får en ökad förståelse för våra kunders behov och ett bredare
kontaktnät. I nära samarbete med högskolor och universitet
får vi tillgång till forskningresultat som hjälper oss att öka vår
kompetens och lösa våra kunders problem.
Inom Etteplan globalt driver vi aktiviteter inom säkerhet
och Lean/Agile systemutveckling. Detta kompletterar vår
långsiktiga satsning på industridoktorander. Samtidigt driver
Etteplan flera projekt inom ARKEN för att identifiera och om
nödvändigt skapa nya utbildningar eller andra former av
erfarenhetsutbyte inom våra specialistkompetensområden.
På så sätt kan vi tillsammans med andra medlemsföretag och
högskolan öka kunskapsutbytet i regionen.

Dagens industriprojekt är alltmer globala. Idag köps
delsystem och komponenter från leverantörer över hela
världen, system som därefter sätts samman och levereras i
en annan del. Hur får slutanvändaren den information som
behövs för att kunna använda sin produkt? Det här är en av
de kärnfrågor som vi på Etteplan jobbar dagligen med.

Mathias Erlandsson (Technical Leader Technical System
Development & Automation), Liz Hoffman (Team Leader
Technical System Development & Automation), Dag Lindahl
(Manager Technical System Development & Automation),
Daniel Aronsson (Manager Technical Product Information),
Henrik Jonsson (PhD and Senior Software Developer
Technical System Development & Automation) · Etteplan

Automation Region ger ut den teknikinspirerande barnboken ”Cax – Den trettonde roboten”!
Automation Region har som säkert alla noterat släppt en
Ska Sverige behålla sin världsledande ställning måste
bok om automation och robotar för barn. Blandat med
kompetensförsörjningen säkras.
sagan är rolig fakta, klurigheter och experiment! Möt alla
– Vi ser på helheten och försöker påverka teknikintresset så
Cax robotsläktingar: Tandborsten, tryckknappen, radion,
brett vi kan, säger Automation Regions processledare Helena
brandvarnaren och alla de andra. Barnboksförfattaren Anette
Jerregård. Vi har länge arbetat för att väcka intresset hos
Skåhlberg och illustratören Katarina Dahlquist har producerat gymnasietjejer med satsningen Hello World och nu lanserar vi
boken, som står för ett spännande och annorlunda sätt att
roboten Cax som ännu ett led i vårt långsiktiga arbete.
inspirera barn till att intressera sig för teknik.
Läs hela artikeln på www.automationregion.com.
– I vårt uppdrag ingår det att arbeta med kompetensförsörjning, vilket även omfattar att väcka teknikintresset från unga
Premiär av barnboken ”Cax
år, säger Automation Regions styrelseordförande Erik Oja, vice – Den trettonde roboten”. På
vd ABB Sverige. Det gäller både på kort och lång sikt och det
bilden Erik Oja, Automation
här är verkligen en satsning på superlång sikt!
Regions styrelseordförande och
vice vd ABB Sverige, med Johan
Som en lika stark som framtidsinriktad bransch utgör
Söderström, vd ABB Sverige.
automationsindustrin en plattform för hållbar utveckling.

Helena Jerregård · Processledare · 021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com
Björn Stenvall · Informationsansvarig · 070-832 19 38 · bjorn.stenvall@automationregion.com
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Ny medlem – välkommen Acando!

Välbesökt Lean-frukostmöte i Södertälje

Acando är ett IT- och managementkonsultbolag som levererar konkreta
förbättringar genom att kombinera
expertkunskaper inom verksamhetsutveckling, affärssystem,
integration, informationslösningar och systemutveckling.
Kundbasen är bred och omfattar såväl små som stora företag
samt offentliga organisationer. Acando omsätter på årsbasis
cirka 1,5 miljarder kronor och har ungefär 1200 medarbetare i
fem länder i Europa. Läs mer på www.acando.se.

Frukostmötet hos Scania i Södertälje den 12/9 lockade fler
än 50 intresserade som var på plats i god tid för mingel och
frukost innan dagens huvudtalare Gert Frick tog plats på
scenen. Scania har som mål att långsiktigt vara den ledande
leverantören av lastbilar, bussar och motorer. Gert Frick är
ansvarig för Scanias fortsatta
Lean-resa med utmaningen
att fördubbla produktiviteten
från 2010 till 2015. Något som
enligt Gert Frick faktiskt är
möjligt genom att ständigt
åtgärda avvikelser, eliminera
förluster och involvera alla medarbetare. Mer information från
frukostmötet finns på hemsidan under Dokumentation.

Rekryteringsresa till Lissabon i Portugal!
Den 24-27/10 (preliminära tider) anordnar Automation Region
och Jobba i Västerås en rekryteringsresa till European Job
Days i Lissabon. Enligt den information vi har fått så samlas
cirka 6000 ingenjörer och IT-specialister för möten med ett
40-tal aktörer. Norge har rekryterat sedan flera år och i Sverige
är det Volvo som har varit på plats. Det kan finnas ströplatser
kvar på denna resa; för mer information kontakta linda@jiv.se.

Nominerade till Automation Student 2012
Automation Regions studentpris
har i år ett varierande och
spännande startfält från universitet
och högskolor i hela landet. De
nominerade är Ellen Lindewall (Högskolan i Halmstad), Johan
Nohlert (Chalmers tekniska högskola) och Marina Rantanen
(KTH). Automation Student arrangeras i år för tredje gången
och vinnaren utses på Scanautomatic den 10 oktober. Mer
information finns på www.automationstudent.se.

Missa inte Automationsnästet på M.A.X 24/10
Drakarna i Automationsnästet gästar M.A.X-mässan den
24 oktober för att inför publik ge råd kring frågeställningar
om automation. Dessa har skickats in av olika företag och
Automationsnästets styrgrupp har därefter valt ut ett antal
för att få en spännande mix. Företagen erbjuds sedan en
subventionerad förstudie som kan leda vidare till en lösning.

Automation Expo med industrihistoria
Den 20/9 genomfördes ett Automation
Expo i Nyköping. Schneider Electric
med Georg Lannge i spetsen stod för
lokaler och hälsade tillsammans med
Automation Regions Karolina Winbo alla
välkomna. Magnus Berg från SSAB om deras
utvecklingsresa och Åke Sjögren, ansvarig
för Schneiders Thorsmanfabrik, berättade bland annat hur de
sparar energi med avancerade styrsystem, men även historien
bakom anläggningen. Totalt deltog ett 35-tal personer.

Kalendarium – se även hemsidan!
2/10 – frukostmöte med MDH, MSP och ABB (Västerås)
9-11/10 – Scanautomatic/Processteknik (Göteborg)
23-26/10 – Manufacturing & Automation Expo (Stockholm)
24/10 – Automationsnästet på M.A.X-mässan (Stockholm)
24-27/10 – rekryteringsresa till Portugal (Lissabon)
25/10 – ledarskapskurs i ARKEN (Västerås)

Ledarskapsutbildning inom ARKEN
Björn Medin från LövuddenAkademien deltog
som gästföreläsare vid frukostmötet den 4/9
där han berättade om vikten av att leda med
hjärta och förstånd. Björn gav en snabb insikt i vad
som motiverar grupper och individer – intressant och
inspirerande till mer kunskap. I slutet av oktober planeras en
ledarskapsutbildning inom ramen för ARKEN. Uppdaterad
information finns på www.automationskompetens.org.

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acando
Acreo
Addiva
AddQ Consulting
Aros Circle
Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Bellvox
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
COPA-DATA
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
DynaMate Industrial Services
Dynamis
EIE Maskin
ELE Engineering
Eltech Automation
Epsilon
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit
Gylling Teknik

HMS Networks
Horner APG
ICA
IKG
Infotiv
Know IT
Koteko
LP Innovation
LÅ-Konsult
Metrum
Mimer Info Tech
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
Pöyry SwedPower
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
SICS
Siemens
Smidja
Solvina
Tieto
TKG
Westermo
Westinghouse
Xdin
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser samt ytterligare information hittar du på

www.automationregion.com

