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Frukostmöte 1/2 med frukostvärd SICS

Maximal tillgänglighet och resursutnyttjande
– en nyckel för svensk industri
SICS, Swedish Institute of Computer Science, har omfattande
verksamhet inom området tillgänglighet och resursutnyttjande.
Det är framförallt avancerade matematiska metoder som används idag i industrin för till exempel adaptiv produktionsplanering, effektivare underhåll och Content Distribution.
Genom användning av dessa metoder kan stora förbättringar uppnås, och det är inte så avancerat som det låter! Föredraget handlar om vad man kan göra praktiskt med avancerade matematiska
metoder, vilket presenteras med konkreta exempel och resultat från
tillämpningar i industrin.
Dessutom presenteras SICS erbjudande till företagen inom Automation Region. Presentatörer är Markus Bohlin, forskare på SICS
inom tillgänglighet och resursutnyttjande, och Christer Norström
som är vd för SICS.
Plats:

Automation Center i Kopparlunden
Sintervägen 12 · Västerås
Datum: Tisdag den 1 februari 2011 · 07:30-09:00
Program:
07:30
Välkommen till Automation Center – frukost
07:40
Nyheter inom Automation Region
Helena Jerregård · Processledare
07:50
Tillgänglighet och resursutnyttjande
Markus Bohlin & Christer Norström
08:30
Affärsmingel med automationskollegor
09:00
Avslut
Anmäl dig på www.automationregion.com!
Varmt välkommen!
Helena Jerregård · Processledare
021-10 70 13 · helena.jerregard@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.

www.automationregion.com

