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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.

Frukostmöte 7/12 med värd Infotiv

Machine Vision-teknologi 
i testsystem

Användandet av kameror och datorer inom områden som test, 
mätning, kontroll och automatisering har varit på ständig upp-
gång sedan 80-talet. Välkommen att ta del av det senaste inom 
ett mycket intressant teknikområde.
Infotiv erbjuder kvalificerade konsulttjänster, lösningar och verktyg som 
hjälper företag att med framgång utveckla sina produkter. De anlitas för 
många olika uppdrag, från förstärkning av projekt till utbildningar, spe-
cialistuppdrag, större projekt och helhetsåtaganden. Infotiv har knappt 
200 anställda på orterna Göteborg, Södertälje, Trollhättan, Västerås och 
Beijing.
Frukostmötets föreläsare är Dan Olsson, som är Infotivs specialist inom 
Machine Vision samt kompetensledare inom testsystemutveckling. Allt 
mer kraftfulla datorer och bättre kameror möjliggör hela tiden för nya 
användningsområden. Dan går här igenom några av de vanliga tekniker 
som används – från bild till resultat, hårdvara och mjukvara.
Plats: Automation Center i Kopparlunden 
 Sintervägen 12 · Västerås
Datum: OBS! Onsdag den 7 december 2011 · 07:30-09:00
Program:
07:30 Välkommen till Automation Center 
 – frukosten står framdukad!
07:40 Nyheter inom Automation Region 
 Helena Jerregård · Processledare
07:50 Machine Vision-teknologi i testsystem 
 Dan Olsson · Infotiv AB
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

Dan Olsson


