En løsning fra Logimatic.

Logimatic Engineering

Logimatic er en dansk ingeniør- og
softwarevirksomhed, grundlagt i 1987. Vi er

- din automationspartner

specialister inden for industriel automation, SRO
og SCADA samt en række nicheområder – alle med
det overordnede formål at øge effektiviteten og
styrke vores kunders konkurrenceevne.
Vi udvikler kundespecifikke løsninger, der
understøtter forretningsprocesserne hos vores
kunder. Det er vores målsætning at tilbyde
løsninger og koncepter, der teknologisk er fremme
i skoen, hvor kvaliteten af alle ydelser er af højeste
kvalitet. Når vi identificerer behov og udfordringer
hos vores kunder, ser vi det som vores fornemste
opgave at udvikle løsninger, der er værdiskabende.
Vi prioriterer et tæt samarbejde med vores kunder.
I kender jeres forretning bedst. Vi har ekspertisen.
I tæt samarbejde kan vi nå i mål med den bedste
løsning. En løsning, der er godt forankret i jeres
virksomhed, og som skaber resultater.
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LOGIMATIC - din automationspartner

Opnå de bedste betingelser
for en effektiv drift
Med mere end 30 års erfaring som
totalleverandør af automationsløsninger
er Logimatic et seriøst og sikkert valg som
automationspartner. Logimatic har særligt
fokus på brancherne: Forsyning, energi og
marine. Vi arbejder for at sikre jer en optimal
styring med de bedst egnede løsninger.

Optimeret drift giver overskud

Netværk & SRO

Vi arbejder hver dag for at levere de bedste

Hastighed, stabilitet og sikkerhed er væsentlige

løsninger til vores kunder. Det betyder, at vi

parametre i et hvert SRO anlæg. Vi sikrer jer en

rådgiver og sætter ind dér, hvor det giver mest

førsteklasses infrastruktur, med mulighed for

værdi hos jer. Gennem grundig dialog og en

fjernadgang via PC, mobil og tablet, uden at gå på

professionel sparring, udvikler og optimerer vi jeres

kompromis med stabilitet og IT sikkerhed.

”Gennem god dialog
finder vi de løsninger, der
skaber den største værdi
i forhold til jeres behov.”
Per Ghodt
General Manager

anlæg. Herved er I altid sikret den bedste styring,
regulering og overvågning af anlægget.

Et godt samarbejde

Introduktion og træning
Vi lægger vægt på en god overlevering af et nyt

Vores kompetencestærke medarbejderstab har en

Systemintegrator på automation

eller et opdateret anlæg. I tilbydes også en grundig

unik viden indenfor automationsløsninger, netværk

Vi leverer totalløsninger indenfor automation, lige

oplæring af brugerne og løbende træning og

og projektstyring. Indenfor discipliner som PLC,

fra projektledelse til instrumentering og netværk.

support efter opstart. Det, synes vi, skaber værdi.

SRO, SCADA og netværk er vores specialister altid

Vores eksperter er godt klædt på til at lave en

Logimatic har faciliter til undervisning, men

opdaterede på den nyeste teknik og de nyeste krav.

løsning, der sikrer optimal kommunikation mellem

undervisningen kan også foregå hos jer. Har I

Vi sikrer løbende efteruddannelse, så vi altid er på

SCADA og PLC, og som lever op til jeres behov.

ønsker til form og indhold, tilpasser vi gerne, så I får

forkant med den teknologiske udvikling.

Helt enkelt: I får en fleksibel løsning, der virker.

mest ud af undervisningen.

I integration af systemer og kommunikation til
tredjeparts systemer og til administrative systemer
er vores erfaringsgrundlag ligeledes stort. Gennem
dialog og afdækning af jeres behov sammensætter vi
den bedste løsning til jer.

Vores ydelser

Teknologi

Service & Support

Som systemintegrator indenfor automation er

Den bedste løsning skabes på baggrund af

Når I får behov for assistance, står vi klar til at

vi totalleverandør med ydelser i alle faser af et

dybdegående erfaring med teknologien. Med

hjælpe. Support ydes af vores eksperter med den

automationsprojekt. Vores løsninger er fleksible,

vores teknologiske ekspertise sikres I systemer fra

nyeste viden og dyb teknisk erfaring. Tidsforbrug,

så vi kan skabe den bedste løsning til jer.

de førende leverandører samt udstyr, der er på

omfang og dybde af service og support

forkant med teknologien.

varierer. Derfor har vi sammensat forskellige
valgmuligheder for service og support.

Vi tilbyder:

Aftaler:

Projektledelse og projektstyring

IOT-løsninger, netværk og databaser

Support og opdatering

Design, specifikation og dokumentation

Avancerede PLC-løsninger fra:
Siemens, Rockwell og Schneider

24/7 Vagt og Beredskab

SCADA, PLC og netværk
Tavler og instrumentering

Vi designer efter ISA101-standarden

Vi tilbyder:

SCADA: IGSS, WinCC, Factory Talk og Ignition

Netværksovervågning
Læs mere på logimatic.dk/automation

