Automation er en CAD løsning til dokumentation af automation, installation, pneumatik og hydraulik. Programmet sætter dine ansatte i stand til at anvende deres
ressourcer så effektivt som muligt, og frigør kræfter til andre vigtige opgaver.
Det kan være svært at skaffe mere tid i det daglige. Derfor er det vigtigt at vælge de løsninger, der udnytter dine nuværende ressourcer så effektivt som muligt.
Det gælder også, når du skal vælge den rigtige dokumentationsløsning.
Effektive og kompetente ansatte
Automation gør det let for dine ansatte at løse deres opgaver effektivt og kompetent.
Programmet kan alt, hvad der kræves for let at udarbejde professionel dokumentation,
som overholder de gældende krav.
Men endnu vigtigere er det, at vi giver branchens bedste support. Det sikrer dig, at dine
ansatte aldrig går i stå. I stedet bliver de hurtigt og effektivt hjulpet videre med de bedst
tænkelige løsninger på deres udfordringer.
Det rigtige værktøj til opgaven
Dialog. Det er hvad du får, når du vælger Automation. Vi interesserer os for dig. Ligesom
vi interesserer os for de fagfolk og brancheorganisationer, som vi siden 1990 løbende har
været i dialog med.
Det er den dialog, der hvert år sætter os i stand til at levere netop de nyskabende løsninger, som dine ansatte nu har brug for. De kan let overholde de gældende standarder,
får stadig mere overblik, og vinder endnu mere tid i det daglige.
Når du vælger Automation, viser du dine ansatte den respekt at vælge det rigtige værktøj
til opgaven.

Automation giver dig den ro og det overblik du har brug for i det daglige.
Fokusér på det faglige, og lad programmet klare de praktiske detaljer.
Du har stort set lavet det hele, allerede før du går i gang. I Automation kan du nøjes med at trække deltegninger og moduler ind i dit projekt. Så er dokumentationen klar. Med kredsskemaer, PLCskemaer og
udfyldte lister af enhver art. Men du kan også let tegne skemaerne selv, hvis du ønsker det.
Du viser dine faglige kompetencer
Automation er skabt, så du kan fokusere på det faglige, og lade programmet klare alle de praktiske
detaljer. Du kommer hurtigt i gang, kraftigt bakket op af alle de skræddersyede funktioner til automation,
installation, hydraulik og pneumatik. Det gør det let for dig at synliggøre dine faglige kompetencer.
Du får overblik
Endnu vigtigere - for dig selv, dine kolleger og evt. overordnede - er måske, at du altid bevarer overblikket:
• Hele dokumentationen er samlet i ét dokument
• Indholdsfortegnelser på alle niveauer opdateres automatisk
• Du har altid overblik over alle dele af hver enkelt komponent
Alle typer lister udfyldes automatisk med varedata, og grafiske planer genereres automatisk.
Du bliver hurtig og effektiv
Med Automation opnår du en effektivitet, der aftvinger respekt. For du skal kun gøre tingene én gang
ét sted:
• Når du f.eks. én gang har tegnet et delkredsløb, kan du trække det ind i alle efterfølgende projekter
• Når du har oprettet delprojekter eller hele projekter, kan de trækkes ind på samme vis
• Du kan således oprette hele projekter blot ved at trække deltegninger mm. ind
Den intelligente genbrug gør dig mere effektiv, samtidig med at du skaber en ensartet dokumentation,
som følger virksomhedens, eller kundens, retningslinjer.
Du kommer på forkant med udviklingen
Programmet opdateres hvert år, så du kan arbejde endnu mere kompetent, og kan overholde de
seneste standarder. Med en vedligeholdsaftale sikrer du dig de nyeste versioner samt adgang til vores
unikke support. Det giver dig den faglige sparring, der holder dig på forkant med udviklingen. Lige
meget om du vælger at tegne skemaerne selv, eller du vælger at få hele dokumentationen genereret
automatisk.
- Se i øvrigt vores funktionsoversigt med mere detaljerede oplysninger.
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