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Får vi plantera ett 
frö hos er?

Använd din historia för att skapa din framtid
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Att känna till potential, begränsningar, risker 
och möjligheter i en produktionsanläggning är 
grunden för att kunna åstadkomma optimering 
och framtida utvecklingsmöjligheter. 

Att inte ha tillgång till rätt information vid rätt 
tillfälle orsakar osäkerhet och stora risker för att 
hamna i oplanerade situationer. Tid och pengar 
riskerar att investeras utan rätt beslutsunderlag.

AutArch förser dig med historik och kunskap om din anläggning genom att presentera och visuali-
sera informationen på ett mycket användbart sätt. Det är ett kompetent system för effektiv insam-
ling, komprimering, beräkning, kvalitetskontroll och analys av data. AutArch har många olika sätt att 
förädla data till användbar och tillförlitlig information som presenteras i användarvänliga gränssnitt. 

Ställer du upp i finalen utan
att ha provkört banan?

Kör du din anläggning utan
att känna till kapaciteten?
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AutArch kan användas av många kategorier i er organisation för att skapa just den värdehöjande 
information som behövs vid varje tillfälle för varje individ. Allt för att skapa bättre underlag för att 
optimera er produktion. 

AutArch är enkelt att 
integrera mot andra  
system för informations-
utbyte, vilket höjer
informationsvärdet 
i AutArch och 
anslutande system.

Logistik

Konstruktion

Myndigheter

UnderhållEkonomi

Produktions-
planering

Sammankopplar din produktion
och dina affärssystem

leverantörer    U
nderhåll    K

onstruktion       direktiv         information      Ekonomi

Under

Myndighets Kund

Ja, leverantörer 
kan få status- 
information. 

Men varför 
inte bjuda in 

till logistik- och  
kvalitets- 

säkringsfrågor?

Ja, driftstatistik 
mäts  

automatiskt                                                                          

Men varför 
inte låta det 

optimera ditt 
framtida  

underhåll?

Ja, konstruk-
tioner kan 
verifieras.

Men varför 
inte utvärdera 

framtida 
konstruktions-

ändringar i 
förhand?

Ja, pengar 
kan sparas 
med rätt

information vid 
rätt tidpunkt.

Men, varför 
inte visa 

vinstpotential 
direkt i realtid?

Processdata

Ja, faktura-
information 

finns 
tillgängligt.

Men varför inte 
erbjuda kunder 

attraktiv 
selektiv 

information?

Ja, myndig-
hetsrapporter 

och avgifts-
rapporter kan 

genereras.

Men varför 
inte ligga 

steget före 
och utvärdera 
framtida krav?

”Ja, det handlar om processanalys, men det 
handlar också om affärsoptimering”

Affärsdata
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AutArch innehåller många olika analysfunktioner med  
illustrativa och intiutiva grafiska presentationsmetoder för 
process- och affärsanalys. 

Den innehåller även kvalificerade beräkningsfunktioner som 
möjliggör simuleringar, predikteringar och förvarningar för 
att underlätta planering och framtida produktionshöjningar. 

Dessa kraftfulla verktyg kan även kombineras till att  
automatiskt generera färdiga rapporter med kombinerade 
presentationer efter förutbestämd periodicitet eller till-
ståndsbaserat vid en viss händelse.

AutArch är ett enkelt verktyg för ovana användare  
samtidigt som det erbjuder full funktionalitet där avancerade 
användare inte saknar verktyg för sina 
behov.

This report 'Demo Report Diff' is generated by AutArch Report Application

The Report is generated: 2011-10-13 13:06
Data logged in the period: 2008-01-01 00:00 - 2008-01-08 00:00

Following data has been stored in the operation periods above:

Analogue Signals Diff Value (Interval) Log Value (End Time) Unit
Power -44,45234507 0,008463782 MW
Bearing 1 vibration -3,12296854 0,10553537 mm/s
Air intake diff pressure -9,514774976 0,000846209 mBar
Rotor speed -6406,159853 202,6968968 rpm
AvgT k1 -293,2457741 250,1233284 C
AvgT k2 -295,3201132 247,7294006 C
Ambient humidity 16,91721446 89,33608745 %
Ambient temperature 1,535182017 2,798910097 C

Digital Signals This Period Totally
Phosphate pump (Operating hours) 168 7764,440278
Liquid fuel pump (Operating hours) 0 15,33083333
Jacking oil pump (Operating hours) 0,005833333 1,526111111
Start motor (Operating hours) 32,91777778 622,6044444
Boiler eco circuit SOV (Number total) 0 5
Vent fan gen room (Operating hours) 0 1028,9425

Kvalitets
kontroll

Tillförlitlig att 
användas för 
analys!

Alarm?
Justera värde?
Justera Status?
Acceptabel  
för analys?

Kan du lita på insamlat data som 
grund för beslutsunderlag?

AutArch kan automatiskt 
kontrollera kvaliteten på insam-
lat data. Den kan larma direkt 
i realtid om ett värde visar sig 
vara opålitligt eller avvikande 
mot förväntat värde. Avvikande 
värde kan markeras som felak-
tigt värde eller sättas till annan 
status. Larm kan skapas för att 
felet skall kunna åtgärdas eller 
beaktas snarast möjligt.
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Smälter in, adderar och går
vidare mot nya utmaningar

AutArch är en produkt som ny- och vidare-
utvecklas kontinuerligt. Vi möter många nöjda 
kunder som uppskattar våra funktioner. 
Vi nöjer oss inte med det, utan lever i ett 
konstant sökande efter bättre sätt att leverera 
mer kundnytta i AutArch. 

AutArch används i flera branscher där vi 
uppmärksammar krav och önskemål. 
Dessa adderas till produkten och ger kors-
befruktande fördelar inbyggt från olika 
branscher.

Mekanik

Gruvdrift
Olja & Gas

Tillverkning Kemisk industri Oljeproduktion Energi Solenergi

En ung produkt laddad 
med historiska erfarenheter

Kan du lita på insamlat data som 
grund för beslutsunderlag?



                              Använd din historia för att skapa din framtid

Det var inte helt enkelt att 
installera. Det tog någon timme, 
men då har jag förkunskap av att 
kunna maila och surfa på internet

Installation och konfiguration av AutArch är 
en enkel sak som med hjälp av automatiserade 
installationer kan utföras av de flesta. Om man 
trots detta inte vill installera någonting lokalt så
finns möjligheten att använda vår så kallade 
molntjänst. 

Genom att abonnera på funktioner och data 
till en månadskostnad kan ni istället fokusera 
på er kärnverksamhet.  
Låt oss sköta det tekniska och dra nytta av er  
information direkt för att öka er effektivitet.

Glöm IT, fokusera på er produktion.
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Nej, vi begär inte en livslång 
relation med er. 

Men vi är tacksamma över att 
få hjälpa till så länge vi kan 
leverera toppresultat åt er.

Vi är väldigt intresserade av att lyssna på era 
behov och göra allt vi kan för att hjälpa er ly-
ckas ännu bättre med er verksamhet. 
Vi har stor erfarenhet av att hjälpa kunder till 
besparingar och nya möjligheter. 
Framförallt har vi ett stort engagemang för er.

Vi sätter kundnyttan främst och samarbetar 
gärna med andra leverantörer. Vi har vana av 
andra system om ni som kund har önskan om 
att kombinera AutArch med  andra produkter i 
er leverans.

Yes we
CAN
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    Är ni beredda på att slippa 

underhålla ett system och istället 

kunna fokusera på att förbättra 

er process och verksamhet?

     Är ni beredda på att slippa     

utföra manuellt analysarbete 

och istället få färdiga rapporter 

genererade automatiskt? 

     Är ni beredda på att alltid 

ha rätt information tillgäng-

ligt till rätt person på rätt plats? 

     Är ni beredda på att kunna 

ägna er åt planerat underhåll 

istället för akut felavhjälpning?

     Är ni beredda på ökad 

produktionskapacitet? 

Checklista innan ni 

köper AutArch

Är ni redo att släppa loss kraften?

Hemsida: www.autsyde.se E-post: info@autsyde.se Telefon: +46705982927


