PRESSMEDDELANDE
Sandviken den 13 november 2007
I morgon kl 9.00 inleds Industrial IT Forum - en seminariedag där företag såsom Sandvik Materials
Technology, Ovako, ABB och Holmen Paper AB, delar med sig av erfarenheter från intressanta
satsningar som pågår. Dagen berör alltifrån hur man tydligt fokuserar på industriell IT i företagens
totala strategi till intressanta exempel på olika satsningar och projekt.
Svensk stålindustri är idag världsledande inom ett antal väl definierade nischer. En avgörande faktor
för att behålla och vidareutveckla denna position har varit en målmedveten satsning på
informationsteknologi, såväl vad gäller system för logistik och transporter som detaljerad styrning
av olika processer och flöden. De pågående förändringarna kommer drastiskt att påverka alltifrån de
anställdas arbetsvillkor till underhållsstrategier och kapacitetsutnyttjande.
Även representanter för leverantörs- och konsultföretag samt forskarvärlden, kommer att redovisa sina
erfarenheter i såväl seminarieform som i utställningar i anslutning till seminarierna.
Efter avlutat seminarieprogram vidtar presentationer av utställarföretagen, Honeywell, Novotek,
PlantVision, SSG, Synergi, WM-data, Xlent, ÅF och Syncron Tech,där möjligheter finns till inblick i
utbud av kompetenser och nyheter.
"Detta är ett första steg i den omfattande satsning som kommer att genomföras under tre år där
Sandbacka Park är kompetenscentrum för nyheter, utveckling och samarbete inom Industriell IT i
regionen. Satsningen berör såväl storindustri som stål- och papper och massa som leverantörer och
mindre tillverkande företag. Målet är att stödja de små- och medelstora företagens utveckling genom
samarbete och ökad kompetens inom Industriella IT-området" säger Ulrika N Malmkvist,
Utvecklingsansvarig Sandbacka Park.
Industrial IT forum arrangeras i en kreativ miljö där goda förutsättningar finns för intressanta möten
och givande diskussioner med branschkollegor. Medarrangörer är Triple Steelix samt InfoProcess AB.
För mer information se www.sandbackapark.com

____________________________________________________________________
Sandbacka Park är en teknikpark med bas i Sandviken. Sandbacka Park är centrum för den intensiva satsning som
görs på utveckling av kompetenser inom industriell IT i Gävle-Dalaregionen. Ambitionen är att årligen arrangera
Industrial IT Forum som ett intressant tillfälle till konkret erfarenhetsutbyte inom processutveckling med IT som
verktyg. Medarrangörer är Triple Steelix samt Infoprocess AB.
Läs mer på www.sandbackapark.com, www.triplesteelix.se samt www.infoprocess.se
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