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ABB:s nya analys- och AI-programvara 
hjälper producenter att optimera drif-
ten under utmanande marknadsförhål-
landen 
ABB lanserar analysprogramvara och tjänster som kombinerar driftdata 

med teknik- och IT-data för att leverera information som går att agera på 

ABB Ability™ Genix Industrial Analytics och AI Suite är en avancerad och skalbar analysplattform med fär-

diga, lättanvända tillämpningar och tjänster. Plattformen samlar in, sätter in data i rätt sammanhang 

och konverterar drift-, teknik- och IT-data till insikter det går att agera på och hjälper industrier att för-

bättra sin verksamhet, optimera förvaltningen av tillgångar och slimma affärsprocesser på ett säkert 

och hållbart sätt. 

Analyser tyder på att industriföretag normalt kan använda endast 20 procent¹ av de data som genereras, 

något som allvarligt begränsar förmågan att tillämpa dataanalyser på ett meningsfullt sätt. ABB:s nya lös-

ning fungerar som en digital datakonvergenspunkt där informationsströmmar från olika källor runt om på 

anläggningen och i hela företaget sätts in i sitt sammanhang tack vare en enhetlig analysmodell. Tillämp-

ning av artificiell intelligens på dessa data ger betydelsefulla insikter för förutsägelse och optimering som 

leder till förbättrade affärsresultat. 

”Vi menar att rätt ställe att inleda en dataanalysresa inom process-, energi- och hybridindustrier är ge-

nom att bygga vidare på redan befintlig digital teknik – den automatisering som styr produktionspro-

cesserna”, säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s division Industrial Automation. ”Vi ser en enorm möjlig-

het för våra kunder att använda sina data från driften bättre, genom att kombinera dem med teknik- och 

it-data för ett mångdimensionellt beslutsfattande. Den nya strategin kommer att hjälpa våra kunder att 

fatta bokstavligt talat miljardtals bättre beslut.”  

ABB AbilityTM Genix består av en dataanalysplattform med tillämpningar som kompletteras av ABB:s 

tjänster som hjälper kunder att fatta beslut om vilka tillgångar, processer och riskprofiler som kan för-

bättras och som bistår kunderna vid utformning och tillämpning av dessa analyser. Tack vare ett biblio-

tek av tillämpningar kan kunder prenumerera på olika typer av analyser på förfrågan, allt efter affärs-

behov, vilket snabbar upp den traditionella processen att beställa och planera in support från 

leverantörer. 

 

ABB Ability™ Genix är skalbart från anläggning till hela företaget och stöder olika typer av driftsätt-

ningar som moln, hybrid och på plats. ABB Ability™ Genix utnyttjar Microsoft Azure till integrerad 

molnkonnektivitet och tjänster genom ABB:s strategiska samarbete med Microsoft.   

 

”ABB Ability™ Genix Suite ger unika värden genom att frigöra den kombinerade kraften i olika typer av 

data, domänkunnande, teknik och AI”, säger Rajesh Ramachandran, Chief Digital Officer för ABB Indust-

rial Automation. ”ABB Ability™ Genix hjälper tillgångsintensiva producenter med komplexa processer att 

fatta korrekta beslut vid rätt tidpunkt genom djupa analyser och optimering både på anläggningen och 

hela företaget.”  
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”Vi har utformat denna modulära och flexibla svit så att kunder i olika stadier av digitaliseringsresan kan 

använda sig av ABB Ability™ Genix till att snabba upp verksamhetsresultaten samtidigt som befintliga 

investeringar skyddas.” 

En central komponent i ABB AbilityTM Genix är ABB Ability™ Edgenius Operations Data Manager som 

kopplar upp, samlar in och analyserar tekniska driftdata vid produktionsstället. ABB Ability™ Edgenius 

använder data som genererats av driftteknik som DCS och enheter till att producera analyser som kan 

förbättra produktionsprocesserna och utnyttjandet av tillgångarna. ABB Ability™ Edgenius kan driftsät-

tas fristående eller integrerat med ABB Ability™ Genix så att driftdata kan kombineras med andra data 

för att utföra strategiska affärsanalyser. 

 

”Det ligger ett stort värde i data som genererats automatiskt och som styr produktionen i realtid”, säger 

Bernhard Eschermann, Chief Technology Officer för ABB Industrial Automation. ”Med ABB AbilityTM Edge-

nius kan vi hämta data i realtid från dessa styrsystem och göra dem tillgängliga för att förutsäga pro-

blem och besluta om åtgärder som hjälper oss att använda tillgångarna bättre och finjustera produkt-

ionsprocesserna.” 

 

Mer information finns tillgänglig online: 

 

ABB Ability™ Genix 

ABB Ability™ Edgenius 

 

ABB Industrial Automation ABB:s affärsområde Industrial Automation erbjuder ett brett urval av pro-

dukter, system och lösningar för kunder i process- och hybridindustrier. Det innefattar industrispecifika 

tjänster liksom mätningar och analyser, marina tillämpningar och turboladdningslösningar. ABB:s affärs-

område Industrial Automation är nummer 2 på den globala marknaden. Med ett djupt domänkunnande, 

erfarenhet och expertis hjälper ABB Industrial Automation kunder att öka sin konkurrenskraft, förbättra 

avkastningen på investeringar och bedriva en säker, smart och hållbar verksamhet. 

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 29 juli 2020, vil-

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

det. 
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