Cogiscan og Siemens PLM Software, der repræsenteres af EP-TeQ i Norden og Baltikum, har indgået partnerskab med henblik på at skabe en komplet produktions-softwareløsning, der skal gøre
Industry 4.0 til virkelighed for elektronikproducenter.
Cogiscan er førende inden for Track, Trace and Control (TTC)-løsninger til elektronikindustrien.
Deres løsninger omfatter software til materiale-kontrol, traceability og analyse, hvilket giver et
markant forbedret overblik over produktionsprocessen og en væsentligt højere kvalitet og produktivitet. Siemens PLM Software er globalt førende inden for product lifecycle management og
manufacturing operations management til alle industrier, herunder out-of-the-box SIMATIC IT
Unicam eMES-løsningen til elektronikproduktion. Sammen vil Cogiscan og Siemens hjælpe virksomheder med frigøre deres innovative potentiale ved at optimere deres processer - fra planlægning og udvikling til fabrikation, produktion og support.
Cogiscan har det største udvalg af maskin-interfaces pga. partnerskaber med de største leverandører af produktionsudstyr. SIMATIC IT Unicam anvender denne veldokumenterede teknologi til
at præsentere alle de specifikke materiale-kontrolfunktioner, mens der opsamles komplette og
nøjagtige data fra hver enkel maskine og proces.
’Vi er meget stolte over at indgå partnerskab med en så dygtig leverandør af produktionsløsninger som Siemens. Dette partnerskab ligger helt på linie med vores mission om at muliggøre smidig fabriks-automatisering via samarbejde med førende udstyrs- og softwareleverandører’, udtaler Vincent Dubois, medstifter af Cogiscan.
’Siemens PML Software er committet til at indgå partnerskaber for at forbedre slutbrugerens oplevelse hos vores kunder. Vi er meget glade for at skulle samarbejde med Cogiscan om at levere
åbne, integrerede løsninger, der vil hjælpe med at forbedre produktiviteten hos vores fælles
kunder, siger Andrew Swiecki, leder af Partner Processes and Software & Technology Partners
hos Siemens PLM Software.
’Cogiscan-Siemens er et stærkt partnerskab og den helt rigtige løsning på mange ting vedrørende traceability, data-opsamling, etc.’, udtaler Arne Fast Hansen, salgsansvarlig hos EP-TeQ for
EP-TeQ A/S • Niels Bohrs Vej 32 • Stilling • DK-8660 Skanderborg • VAT no. DK27721214
T.: +45 87 48 06 08 • F.: +45 87 48 08 06 • e-mail: sales@ep-teq.com • web: www.ep-teq.com
EP-TeQ Oy • Finland - EP-TeQ OÜ • Estonia

Side 1 af 2

Cogiscan og Siemens PLM Software. ’Begge leverandører har været på markedet i mange år, og
begge har indgående kendskab til elektronik’.
Cogiscan er grundlagt i 1999 og har hovedkontor i Bromont, Quebec. Virksomheden har siden
grundlæggelsen taget patent på en række TTC-hardware og -softwareløsninger og vundet adskillige priser.
Siemens PLM Software er en forretningsenhed under Siemens Digital Factory Division med
hovedkvarter i Plano, Texas. Virksomheden har over 15 mio. licenser og 140.000 kunder på verdensplan.
EP-TeQ har en unik kombination af know-how, værktøj og maskiner til alle elektronik-processer
– Design, Produktion og Kvalitetssikring, hvilket sætter os i stand til at hjælpe dig gennem din
investeringsproces: Før – ved at arbejde sammen med dig om kravspecifikation og konfiguration.
Under – ved at hjælpe dig med at udvælge de nødvendige maskiner/værktøj og uddannelse.
Efter – ved at give dig service og support, så der sikres optimal kvalitet og pålidelighed i produktionen.
For yderligere information om Cogiscans og Siemens PLM Software’s produkter, venligst kontakt
Arne Fast-Hansen på +45 20983734. Se også www.ep-teq.com.
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