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Aker Solutions inngår kontrakt med Intergraph® om bruk av
Smart 3D Teknologi
SmartMarine® 3D optimaliserer engineering, design og produktivitet

HUNTSVILLE, Ala., March 17, 2011 – Aker Solutions har inngått kontrakt med Intergraph for
bruk av Intergraphs Smart 3D teknologi. En mangeårig kontrakt ble signert i Oslo denne
måneden. Avtalen inkluderer blant annet SmartMarine® 3D og det første prosjektet forventes
påbegynt i løpet av andre halvdel av 2011.
“Intergraphs Smart 3D-teknologi vil hjelpe Aker Solutions’ kontinuerlige fokus for å forbedre
produktivitet og kvalitet gjennom standardisering og kunnskapsbasert engineering. For å lykkes
trenger vi verktøy som gjør oss i stand til å dra nytte av våre egne erfaringer og å jobbe i henhold
til bransjens høyeste normer, samtidig som vi øker vår samlede engineeringskapasitet gjennom
automasjon. Målet vårt er å levere bedre produkt til våre kunder,” sier Jann Kåre Slettebakk,
Chief Information Officer, hos Aker Solutions’ Field Development businesses.
Gerhard Sallinger, President for Intergraph Process, Power & Marine sier: “Aker Solutions er
blant et økendene antall ledende industribedrifter som, på grunn av programvarens unike
egenskaper, tar i bruk Intergraph Smart 3D-teknologi som sin neste generasjons engineerings
plattform. Jeg er stolt av at Aker Solutions som en ledende aktør innen olje- og gassindustrien
har valgt vår teknologi for framtidige engineering prosjekter. Intergraph ser fram til å jobbe
sammen med Aker Solution og imøteser deres framtidige innspill for ytterligere utvikling av vår
løsning. Intergraph mener at Aker Solutions kjennskap til industrien vil bidra til ytterligere
produktivitetsforbedring av Smart 3D-teknologien.”
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SmartMarine 3D er verdens mest avanserte 3D system for offshore og skipsdesign,
applikasjonen gjør bruk av nyvinnende funksjonalitet som baserer seg på regler og automasjon.
Smart 3D optimaliserer design og produktivitet, samtidig som man korter ned prosjektets
gjennomføringstid. Programvaren gir bedrifter de egenskaper de behøver for å oppnå
konkurransefortrinn i en svært konkurranseutsatt industri.
ARC Advisory Group, en ledende analytikervirksomhet, rangerer Intergraph som Nummer 1 på
global basis for leveranse av programvare innen prosess engineering og 3D design. Dette i følge
ARC sin rapport ”PET Worldwide Outlook Market Analysis and Forecast through 2013”
###
About Aker Solutions
Aker Solutions er et verdensledende olje service selskap som tilbyr engineering og konstruksjons- tjenester,
teknologier, produktløsninger og field-life løsninger for olje og gass industrien. Aker Solutions har en samlet årlig
inntekt på ca 46 billion Nkr og sysselsetter omtrent 20,000 mennesker i 26 land. www.akersolutions.com

Om Intergraph
Intergraph er verdensledende leverandør av engineering og geospatial programvare som hjelper kunder å visualisere
komplekse data. Forretningsvirksomheter og regjeringer i mer enn 60 land stoler på Intergraphs industri spesifikke
programvarer for å ta hånd om enorme mengder data slik at prosesser og infrastruktur blir bedre, tryggere og
smartere. Selskapets programvare og tjenester setter kundene i stand til å bygge og drifte mer effektive installasjoner
og skip, lage intelligente kart og sikre både kritisk infrastruktur og millioner av mennesker i hele verden.
Intergraph har to divisjoner Process, Power & Marine (PP&M) og Security, Government & Infrastructure (SG&I).
Intergraph PP&M tilbyr engineering programvare for design, konstruksjon og drift av installasjoner, skip og
offshore anlegg. Intergraph SG&I tilbyr geospatial styrte industri løsninger til forsvar og etteretning, offentlig
trygghet og sikkerhet, stat og kommune, transport, fotogrammetri, hjelpesystemer og kommunikasjon. Intergraph
Government Solutions (IGS) er et uavhengig datterselskap av SG&I’s U.S. federal og etterretnings industri.
Intergraph er et heleid datterselskap av HEXAGON AB, (Nordisk børs: HEXA B) og (Sveitsisk børs: HEXN). For
mer informasjon, se www.intergraph.com og www.hexagon.se
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