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Siemens får pris för sitt fastighetsautomationssystem 
 
Konsultföretaget Frost & Sullivan har belönat Siemens med 2013 års ”European Frost & 
Sullivan Market Leadership Award” för fastighetsautomationssystem. Frost & Sullivan 
fann systemet Desigo i kombination med den framstående affärsmodellen och Siemens 
strategiska läge i Europa som marknadsledande. I utnämnelsen betonas också Siemens 
fokus på den snabbt växande vertikala marknaden för datacentraler. 
 
Frost & Sullivan överlämnar årligen en utmärkelse till företag som utmärkt sig genom enastående 
prestationer på marknaden. I EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) är Siemens en klar 
marknadsledare för fastighetsautomation och tillhörande tjänster. 
Frost & Sullivan betonar framför allt följande: 

• Tekniskt ledarskap med det innovativa och helintegrerade fastighetsautomations-systemet, 
Desigo, som garanterar optimal och energieffektiv värmereglering, ventilation och 
luftkonditionering samt belysning och persienner i byggnader och enskilda rum  

• Sömlös integrering av riskhantering (brand och säkerhet)  
• Möjlighet till integrering av tredjepartssystem baserat på internationella standarder  
• Marknadsledande tjänster såsom fjärrövervakning av fastighetsautomationssystem, energi- och 

hållbarhetshantering och energiövervakning  
• Särskilt fokus på kundanpassade lösningar med datacentraler som kombinerar 

fastighetsautomation och lösningar för säkerhet, brandskydd och utrymning i ett system  
• 5 procent omsättningstillväxt för fastighetsautomationssystem jämfört med föregående år i 

EMEA-regionen under 2012  
 
Franco Filippi, Europaansvarig för flera av företagets avdelningar, tog emot utmärkelsen i Paris tidigare i 
höstas.  
-Våra integrerade mjukvarubaserade fastighetsautomationssystem ger oss en avgörande 
konkurrensfördel på en föränderlig marknad som kännetecknas av användare med ökande energi- och 
miljömedvetenhet å ena sidan och den nya tekniska verkligheten såsom konvergens och standardisering 
å andra sidan, sa Franco vid prisutdelningen.  
- Vår förmåga att erbjuda ett komplett paket med system och lösningar för datacentraler är en enorm 
fördel för våra kunder, fortsatte Franco Filippi. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Malin Brant-Lundin 
Siemens AB 
Tel: 08-728 15 03 mobil: 0707-28 15 03  
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Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom 
områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 360 000 medarbetare i 190 
länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett 
hållbart samhälle. Företaget omsätter 73,5 miljarder euro. Ungefär 40 procent av omsättningen kommer 
från miljöportföljen. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och bolaget har cirka 4 700 medarbetare 
på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 18 miljarder 
kronor.  
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