
 

 

 1/2  

15 OKTOBER 2021  

ABB firar fem år som drivande inom 
industriell omvandling med ABB 
Ability™-innovationer 

• I oktober är det fem år sedan ABB Ability lanserades – företagets 

portfölj med digitala lösningar 

• Företaget firar milstolpen genom att lansera två nya lösningar – ABB 

AbilityTM Genix Datalyzer och ABB AbilityTM Genix Asset Performance 

Management-sviten  

ABB firar stolt fem år av ABB Ability-innovationer. ABB Ability-lösningarna lanserades officiellt vid ABB:s 

kapitalmarknadsdag i oktober 2016 och de har utgjort grundvalen för att etablera ABB:s ledande 

ställning på den industriella marknaden för IIoT (Industrial Internet of Things). Sedan dess har ABB ökat 

sina årliga FoU-investeringar i IIoT till fem procent av de totala intäkterna, inklusive närmare 5 000 

heltidstjänster som arbetar med programvaror och digitalisering inom företagets fyra affärsområden. 

Med användningsfall som omfattar fjärrövervakning, asset health, förebyggande underhåll, 

energihantering, utsläppsövervakning, samarbetsfunktioner, fjärrsupport och virtuell driftsättning med 

mera har de över 170 ABB Ability-lösningar som portföljen utgörs av driftsatts av tusentals kunder för att 

utnyttja data och omvandla det operativa beslutsfattandet. 

”Under de fem år som gått har ABB Ability tillhandahållit infrastruktur, innovation och intelligens så att 

våra kunder runt om i världen kunnat fatta miljardtals bättre beslut”, säger Björn Rosengren, vd för ABB. 

”Företagen kräver en holistisk strategi som kopplar samman alla typer av industrienheter till analyser vid 

nätverkets utkant (edge) och i molnet tillsammans med en djup förståelse av industriella 

affärsprocesser och verkligheten i fält. Det är vad ABB Ability handlar om: att möjliggöra insikter för 

säkrare, smartare och mer hållbara verksamheter.”  

I oktober månad firar också det strategiska partnersamarbetet mellan ABB och Microsoft fem år. De 

båda företagen har arbetat nära tillsammans för att snabba upp industriella innovationer under ABB 

Abilitys fana, inklusive samarbeten inom utveckling och samförsäljning av lösningar. Microsofts tekniker, 

inklusive Azures kapacitet som plattform som nättjänst tillsammans med banbrytande AI och 

maskininlärningsbaserade analyser, har varit viktiga för att möjliggöra ABB Ability-portföljen med en 

säker och skalbar moln- och edgeplattform. Under de senaste fem åren har ABB:s affärsområden byggt 

upp ABB Abilitys digitala lösningar ovanpå denna grund, inklusive edge-gatewayar, branschledande 

verktyg inom cybersäkerhet, gemensamma API:er och en standardiserad datamodell, som alla ligger till 

grund för en mängd domänspecifika analystillämpningar.  

Oavsett om det sker genom digitala förbättringar av kärnprodukterna som ABB AbilityTM System 800xA, 

företagets marknadsledande distribuerade styrsystem, eller genom banbrytande innovationer som 

2020 års lansering av ABB AbilityTM Energy and Asset Manager eller lanseringen i september av lösningen 

ABB AbilityTM eMine har ABB varit fullt fokuserad på att maximera värdet för kunderna. Den nya 

https://global.abb/topic/ability/en/customers
https://new.abb.com/control-systems/system-800xa
https://new.abb.com/about/our-businesses/electrification/abb-ability/energy-and-asset-manager
https://new.abb.com/mining/emine
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infografiken ”Celebrating five years of safer, smarter, more sustainable operations” lyfter fram några av 

de viktigaste milstolparna bland lösningarna sedan portföljen först lanserades. 

ABB Ability fungerar också som en motor för affärsmodellsinnovation för företaget och möjliggör ännu 

mer värde för kunderna tack vare en flexibel förbrukningsmodell. Ett exempel är ABB AbilityTM Genix, ett 

av flaggskeppen bland portföljens erbjudanden, som tillhandahålls som en permanent licens eller som 

en tjänst med driftsättning på plats lokalt, hybrid eller molnbaserad. Genix är en komplett modulär svit 

för IIoT och analyser som smidigt integrerar IT, OT och andra företagsdata i rätt sammanhang och 

tillämpar avancerade industriella AI-funktioner med stöd för nya insikter för att optimera driften.  

ABB Ability Genix Datalyzer lanseras den här veckan och är en molnbaserad dataanalyslösning för 

hantering av hela maskinparken samt för optimering av utrustning för utsläppsövervakning inom starkt 

reglerade industrier som cement, stål, kemikalier och kraftgenerering. ABB Ability Genix Asset 

Performance Management-sviten, som också lanseras under oktober, är en omfattande lösning för 

förebyggande underhåll i syfte att övervaka tillgångar, förorda underhållsåtgärder, optimera 

utnyttjandet av utrustning och stötta livscykelanalyser och kapitalplanering. Båda de senaste ABB 

Ability-erbjudandena är utformade specifikt för att utnyttja datainsamling och AI-drivna 

analysfunktioner i Genix till att skapa företagsomfattande synlighet och förbättra beslutsfattandet i 

stor skala. 

Du hittar mer information om ABB Ability här: https://global.abb/topic/ability/en. 

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 att koppla samman mjukvara 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 105 000 skickliga medarbetare i 

fler än 100 länder. www.abb.com  

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 15 oktober 2021, 

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

pressmeddelandet. 

—   

För mer information kontakta:   

Christine Gunnarsson, Presschef  

021-32 32-32 

press@se.abb.com  
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