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Samarbete kan låsa upp
kompetensutmaningen

Labba dig till nya
affärsmöjligheter

För att ytterligare stärka vår lokala förankring och för
att hitta nya samarbeten gick vi in som medlemmar i
Automation Region under våren 2018. För oss utgör
Automation Region en lättillgänglig arena där vi har
möjlighet att visa vilka vi är och vad vi jobbar med. Vi
kan bygga relationer med de övriga medlemsföretagen
och inhämta kunskap och inspiration från seminarier,
Do-tanks och andra aktiviteter.

DigiCORE är en efterlängtad labbmiljö där företag,
offentliga organisationer och akademi kan testa idéer
för att gemensamt stärka den digitala transformationen.
Den 6 december invigdes labbet hos RISE SICS i
Västerås med över 100 nyfikna personer på plats.

Ett exempel är att vi just nu tittar på hur vi kan
digitalisera vår interna kompetensutveckling. Det
handlar bland annat om e-learning – att hitta nya sätt att
genomföra internutbildningar, men även om att höja vår
kapacitet för att öka kompetensen hos våra kunder.
Quintus Technologies verkar inom spännande branscher
som flyg, rymd, medicin och energi – överallt där det
behövs högtrycksteknologi och material som klarar
höga påfrestningar. Vi har cirka 230 medarbetare globalt
varav 150 finns i anslutning till huvudkontoret i Västerås.
Genom Automation Regions Kompetensgrupp har vi
möjlighet att medverka i långsiktiga satsningar för att
stödja kompetensförsörjningen i regionen. Till exempel
insatser för att öka teknikintresset bland unga med
särskild fokus på jämställdhet och för att få fram fler
praktikplatser. Parallellt arbetar vi även med andra
initiativ, vi medverkar till exempel i Tekniksprånget och vi
har startat upp ett eget traineeprogram.
Sammantaget så har vi redan efter ett knappt år
som medlemmar haft ett utbyte av nätverket. Om vi
blickar framåt så är Automation Regions pågående
internationalisering mycket intressant för oss. Vi ser en
tydlig affärsnytta med att positionera oss tillsammans
med andra medlemsföretag på en global arena.
Pamela Ernlund
Human Resources Business Partner, Quintus Technologies AB

DigiCORE är både en fysisk och digital labbmiljö
som består av ett kontrollrum, VR- och AR-teknik,
möjlighet till visualisering på stora skärmar samt
mjukvaror för bearbetning av data med mera. Här finns
möjligheten att ta del av tekniker, kompetenser och
arbetssätt som kan hjälpa organisationer att snabba på
utvecklingsprocesser.
Bakom DigiCORE står RISE SICS Västerås, ett antal
forskningsprojekt samt Automation Region. Syftet är
att stödja utvecklingen i regionen och den kommer att
utvecklas kontinuerligt för att möta framtida behov.
– Satsningen på DigiCORE ligger helt i linje med
den målsättning som Västerås stad har för sitt
näringslivsarbete, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör och
vd för Västerås Marknad och Näringsliv AB. Vi vill bidra
till ett starkt företagande med högt kunskapsinnehåll
och en innovativ förmåga. Det är så häftigt att vi får till
denna satsning här.
För Automation Region representerar DigiCORE ett
viktigt utvecklingssteg genom att en konkret labbmiljö
nu integreras i innovationsmiljön. Dessutom utgör labbet
en konkret plattform i samarbetet med RISE SICS.
– Labbet finns i en öppen miljö och det är framtidssäkrat
eftersom det kan anpassas till nya behov, säger
Anders Aabakken, Manager Global Engineering på
ABB FACTS samt ordförande för Automation Regions
Forsknings- och innovationsgrupp. Det erbjuder viktiga
förutsättningar för att skapa nya projekt och dessutom
en fantastisk möjlighet till lärande för regionens aktörer.

När jul och nyår nu för dörren står,
vill vi tacka alla våra vänner för detta år.
Under 2018 har så mycket hänt,
antalet deltagare vid våra frukostmöten har ökat med femtioåtta procent.
Nio Do-tanks med över 100 företag har vi haft,
förstå vilken samverkanskraft!
Automation Summit, företagsbesök, seminarier och projekt – så snabbt passerar ett år,
många människor har vi mött och vi har också hunnit inviga labbet DigiCore.
Automation är en framtidsbransch och här finns många aktörer med aptit,
under året har 22 nya medlemmar hittat hit.
Nu blickar vi framåt mot 2019, men först tomte, grönkål och kalkon,
God jul och Gott nytt år, från oss alla på Automation Region!

Kommande aktiviteter
Automation Expo hos Enics
Automation Expo · 2019-01-24
Så här implementerar du AI och dataanalys
Frukostmöte och Do-tank i Västerås · 2019-01-29
Så här implementerar du AI och dataanalys
Frukostmöte och Do-tank i Stockholm · 2019-01-31
Workshop on the strategic implementation of AI
Malmö · 2019-04-25

Finansiärer:

Automation Region är en centrumbildning vid:

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig
sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk
automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

