
 

 

  

VÄSTERÅS, SVERIGE, 9  JUNI,  2020  

ABB lanserar Collaborative Operations 

för metallindustrin: insikter från ex-

perter förbättrar effektiviteten, säker-

heten och produktiviteten 

Ny uppsättning av tjänster för metallindustrin hjälper till att optimera pre-

standa genom att integrera fjärrövervakning, IoT-infrastruktur, analys och 

mänskliga insikter i det vardagliga arbetet. 

ABB lanserar ABB Ability™ Collaborative Operations för metallindustrin, vilket gör det möjligt för stål- 

och aluminiumproducenter att optimera verksamheten, öka säkerheten, övervaka utrustning och effekti-

visera underhållet genom att i realtid och på distans, med hjälp av digital teknik, samarbeta med ABB:s 

specialistteam bestående av och experter inom metallindustri . 

Genom att utnyttja den kollektiva styrkan hos metallproducenter och ABB:s experter, använder Collabo-

rative Operations data som genereras via fabrikens IoT-infrastruktur för att tillhandahålla sofistikerad 

informationsanalys och insikter som kan hjälpa till att driva snabbt, intelligent beslutsfattande för opti-

mering av anläggningens prestanda. 

De viktigaste fördelarna med dessa tjänster inkluderar kontinuerligt samarbete och tillgång till experter; 

ökad tillgänglighet på utrustning; snabbare problemlösning och intelligent beslutsfattande; ökad pro-

duktivitet genom ökad prestanda och lönsamhet; högre kvalitet; ökad trygghet och säkerhet; och minsk-

ning av behovet av besök på plats. Varje gång det sker en avvikelse i processprestandan genererar Colla-

borative Operations automatiskt larm till anläggningsoperatörer och ABB-experter för att möjliggöra 

direkta korrigerande åtgärder. 

"ABB Ability™ Collaborative Operations erbjuder våra kunder djupare insyn i deras processprestanda och 

utrustningens status, vilket förenklar förståelsen av drifters kapacitet och begränsningar", sa Nilabja 

Ash, Digital Service Manager, ABB Metals. "Nyckeln till effektiviteten hos dessa lösningar är fjärrsupport 

och insikter som härleds från omfattande ABB expertis som kunder kan nyttja för att fatta bättre affärs-

beslut.” 

Dedikerade team vid ABB Collaborative Operations Centers för metallindustrin gör det möjligt för pro-

ducenter att kombinera anläggningsdata med över ett sekel av ABB:s processkunskap inom metallindu-

strin för att optimera prestanda genom att ansluta fabriker och fabriksoperatörer, ingenjörer och huvud-

kontorsteam med ABB-experter på stålindustrispecifika processer, automatisering och elektrifiering, 24 

timmar om dygnet, 365 dagar om året. 

"Hos ABB tror vi att ett mer samarbetsvilligt synsätt är vägen framåt för att förbättra systemprestanda 

och optimera tillgänglighet, avkastning, kvalitet, produktivitet och lönsamhet över hela värdekedjan", sa 

Nilabja Ash. 
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ABB:s Collaborative Operations lösningar har visat sig ge betydande förbättringar och besparingar inom 

ett antal olika branscher, såsom att förlänga maskinens livslängd genom att använda omedelbar data-

analys för att bättre hantera sin utrustning, processer och risker samt minska underhållskostnaderna 

genom att använda prediktivt underhåll istället för förebyggande och reaktiv underhållspraxis. Förutom 

utrustning- och prediktiva underhållsmoduler, inkluderar tjänsterna ABB Ability™ Collaborative Operat-

ions för metallindustrin även dataanalys för profil- och kallvalsning, fjärrövervakning av drivsystem, reg-

ler loopar och cybersäkerhet samt larm- och säkerhetshantering. 

Collaborative Operations använder plattformen ABB Ability™ och molninfrastrukturen, vilket gör det 
möjligt för kunder att automatiskt samla in och analysera information om processer, utrustning och ris-

ker. Med hjälp av denna analys identifieras, kategoriseras och prioriteras områden för prestandaförbätt-
ring automatiskt, så att kunder på plats tillsammans med ABB-experter i Collaborative Operation Cen-

ters, kan agera för att säkerställa att varje anläggning arbetar säkert, effektivt och produktivt. 

ABB Ability™ är en branschöverskridande digital plattform - som sträcker sig från utrustning via edge till  
molnet - med system, lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att veta mer, göra mer, 
göra bättre, tillsammans.  

Mer information om Collaborative Operations för metallindustri finns på ABB:s webbplats här: 

https://new.abb.com/metals/digital/abb-ability-collaborative-operations 

 
ABB är en pålitlig partner och ledande leverantör till metallindustrin som erbjuder ett komplett utbud av 
produkter, tjänster och end-to-end lösningar som förbättrar produktivitet, kvalitet, säkerhet och kost-

nadseffektivitet inom produktionsprocesser av järn, stål, aluminium och andra metaller. Med över ett 

sekel av erfarenhet är ABB: s erbjudanden specialanpassade och mycket processpecifika, och betjänar 
hela industrin från materialgård och primärtillverkning till gjutning, rullning och bearbetningslinjer. 
Överallt i stålindustrins värdekedja visar ABB ett åtagande att optimera verksamheten med högprester-

ande produkter och digitala lösningar. www.new.abb.com/metals 

ABB Ability ™ Collaborative Operations tillhandahåller kraftfulla digitala lösningar som utnyttjar dagens 

drift och informationsteknologi för att hjälpa till att öka produktiviteten, optimera verksamheten och 

säkerställa säkerhet. ABB Collaborative Operations kopplar samman plattform, människor och platser 

som är nödvändiga för att du ska ha tillgång till ABB:s expertis var du än är. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och 

industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där 

mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar 

ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång 

historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 

110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 9 juni 2020 vil-

ket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmed-

delandet. 
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