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Fremtiden bygger på integration og
effektivitet
Dansk industri skal altid være skridt foran resten af verden og levere
produkter, maskiner og service af høj kvalitet og med stor effektivitet. Vi lever
nemlig altid i et presset marked, hvor det kræver konstant udvikling at gøre
sig gældende. Om det er de danske maskinbyggere, store produktionsanlæg,
avanceret pumpeteknik eller andre områder, så står en ting klart. Det handler
hele tiden om, at vi som branche går forrest, udvikler vores kompetencerne
og udnytter de nye teknologiske muligheder. Den internationale konkurrence
er nemlig hård, og med det danske lønniveau, skal vi konstant være foran.

Her er stor effektivitet et krav. Det mærker vi i Schneider Electric, hvor
efterspørgslen på integrerede løsninger og øget automation hele tiden stiger.
Om det er maskinbyggeren, vandværket eller produktionsvirksomheden, så er
der fokus på øget automation og totalløsninger, der forener automation,
software og dataopsamling. Altid med henblik på at øge effektiviteten,
forkorte time to market og sikre større produktivitet. Det er her, Danmark gør
sig gældende. Vi er tvunget til innovation og effektivitet i alle led.
Automation giver effektivitet
I 2014 har integration og effektivitet igen stået højt på dagsordnen hos de
danske maskinbyggere. De krav har vi haft fokus på at møde med vores
automationsplatform MachineStruxure, der gør det nemt at integrere
automationsløsningerne med softwareprogrammeringen. Det handler om at
spare tid øge effektiviteten gennem integration. Næste skridt bliver at
integrere vores robotløsninger i platformen, så automation, software og
mekanik håndteres fra ét og samme sted. Det vil ske i 2015, hvor vi lancerer
en lang række produkter, der imødekommer markedets krav om integrerede
løsninger med kort time to market.
Som en stærk leverandør skal vi nemlig hele tiden følge med markedet og de
tekniske krav, der hele tiden bliver skærpet. Det gælder også inden for
fjernvarme, vand- og spildevand, hvor krav om øget automation, enkel
fjernaflæsning og hurtig fejldetektering hele tiden vokser. I 2015 forventer vi
igen at se et øget fokus på at integrere alt fra enkelte pumpestationer til
produktionsled i overskuelige systemer med skræddersyede dashboards, så
alle led kan præstere mere ved at brug mindre.
Den danske industri er stærk, og vi bevæger os hele tiden fremad. Men skal vi
holde kadencen, så kræver det tætte forbindelse og stærke samarbejder
mellem leverandører og virksomheder, så teknik og kompetencer hele tiden
går hånd i hånd. Øget automation er vejen frem, hvis vi skal holde på de
danske arbejdspladser og skabe vækst.
Derfor købte vi i starten af året Invensys, der med stærke brands som
Wonderware, Foxboro og Eurotherm giver os markedets mest avancerede
software-platformer til dataopsamling, styring og overvågning af alt fra større
produktioner til distributionsnet, der er spredt over store afstande. Det giver
os en unik portefølje, og vi glæder os meget til at vise Danmark de nye
muligheder, der er opstået med de nye kolleger fra Invensys.

Energi som parameter
Effektivitet dækker over mange muligheder. Energibesparelser er mange
steder allerede et vigtigt parameter i forhold til at sikre lave omkostninger,
der giver besparelser direkte på bundlinjen. Mange produktionsvirksomheder
og forsyningsselskaber har allerede optimeret energiforbruget ved konstant
at fokusere indsatsen, følge forbruget og konstant justere produktionen. Det
fokus vil kun blive forstærket og sprede sig til andre dele af det industrielle
Danmark. Energiforbruget er en vigtig del af totaløkonomien ved enhver
industriløsning, og vi kan allerede se, hvordan energi i højere og højere grad
bliver et parameter for både de danske maskinbyggere og produktions- og
forsyningsvirksomheder.
Energioptimering vil fylde mere i 2015, og her skal hele industribranchen
udnytte de grønne kompetencer, som vi har i Danmark. Lad os også tage den
grønne førertrøje på i industrien. Det vil være til at booste vores
konkurrenceevne, sikre arbejdspladser og holde Danmark i front.

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2013 opnåede de
over 150.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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