LEHDISTÖTIEDOTE
LISÄTIETOJA:
Cristina Gonzalez
Communications EMIA
Tel : +31 23 566 6551
cristina.gonzalez@intergraph.c
om

Aker Solutions tekee sopimuksen Intergraph® Smart 3D teknologian käytöstä
SmartMarine® 3D tarjoaa optimoitua suunnittelua ja parempaa tuottavuutta.

HUNTSVILLE, Ala., March 17, 2011 – Aker Solutions on tehnyt sopimuksen Intergraphin kanssa
Intergraphin Smart 3D teknologian käytöstä. Monivuotinen sopimus, joka sisältää SmartMarine®
3D:n, allekirjoitettiin Oslossa, Norjassa tässä kuussa. Tavoitteena on aloittaa ensimmäinen
suunnitteluprojekti järjestelmällä vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla.
“Intergraphin Smart 3D teknologia tulee auttamaan Aker Solutionia sen jatkuvassa kehityksessä
parantaa tuottavuutta ja laatua standardoinnin ja tietokeskeisten suunnittelutoimintojen avulla.
Menestyäksemme tarvitsemme työkalut, joiden avulla voimme hyödyntää kokemustamme ja
oppimaamme parhaista toimintatavoista ja ratkaisuista sekä samalla lisätä yleistä
suunnittelutyökapasiteettia suunnittelutoimintojen automatisoinnin avulla. Tavoitteemme on toimittaa
parempia tuotteita asiakkaillemme,” sanoi Jann Kåre Slettebakk, Aker Solutions Chief Information
Officer, field development businesses.
Intergraph Process, Power & Marinen presidentti Gerhard Sallinger, sanoi: “Aker Solutions kuuluu
jatkuvasti kasvavaan joukkoon teollisuuden johtavia yrityksiä, jotka valitsevat Intergraphin Smart 3D
teknologian seuraavan sukupolven suunnittelujärjestelmäksi sen tarjoamien ainutlaatuisten
mahdollisuuksien ansiosta. Olen ylpeä kun Aker Solutions, johtava yritys öljy- ja kaasuteollisuudessa,
on valinnut meidän teknologiamme tulevaisuuden projektiensa suunnittelujärjestelmäksi. Intergraph
odottaa yhteistyötä Aker Solutionsin kanssa ja heidän panostaan tuotteidemme kehityksen
suuntaviivojen määrittämiseen. Intergraph uskoo, että Aker Solutions tulee auttamaan Smart 3D
teknologian kehittämisessä tuottavuuden lisäämiseksi yhä edelleen.”
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SmartMarine 3D on maailman kehittynein 3D suunnittelujärjestelmä offshore ja laivasuunnitteluun,
joka käyttää käänteentekevää suunnittelusääntöihin ja -automaatioon perustuvaa lähestymistapaa. Se
mahdollistaa optimoidun suunnittelun ja korkean tuottavuuden sekä samalla lyhentää projektien
läpimenoaikaa. Järjestelmä tarjoaa etumatkaa alan teollisuuden asiakasyrityksillemme kilpailtaessa yhä
kiristyvillä markkinoilla.

The ARC Advisory Group, johtava teollisuuden markkinoiden analysointiin keskittynyt yritys, asetti
Intergraphin sijalle 1 maailman prosessiteollisuuden suunnittelujärjestelmien (PET=Process
Engineering tools) toimittajana tutkimuksessaan; PET Worldwide Outlook Market Analysis and
Forecast through 2013.
###

Aker Solutions
Aker Solutions on johtava öljyteollisuuden palveluyritys, joka tarjoaa suunnittelu- ja rakennuspalveluita, teknologiaa ja
tuoteratkaisuja öljy- ja kaasuteollisuudelle öljykenttien hyödyntämiseksi niiden koko elinkaaren ajaksi. Aker Solutionsin
yhteenlaskettu liikevaihto on n. 46 mrd NOK (n. 5,7 mrd €) ja se työllistää n. 20,000 henkilöä n. 26 maassa.
www.akersolutions.com
Intergraph
Intergraph on johtava maailmanlaajuinen suunnittelu- ja paikkatietopohjaisten ohjelmistojen tarjoaja, jonka tuotteiden
avulla asiakkaat voivat visualisoida monimutkaisia tietoja. Yritykset ja hallitukset yli 60 maassa luottavat Intergraphin
toimialakohtaisiin ohjelmistoihin luodessaan, hallitessaan ja käyttäessään kriittistä teknistä tietoa lisätäkseen tuottavuutta ja
voidakseen tarjota paremman, turvallisemman ja älykkäämmän toimintaympäristön. Yhtiön ohjelmistoratkaisut ja palvelut
mahdollistavat asiakkaille tavat rakentaa ja käyttää tehokkaammin tehtaita ja laivoja, luoda älykkäitä karttoja ja suojella
kriittistä infrastruktuuria ja miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa.
Intergraphilla on kaksi operatiivista divisionaa: Process, Power & Marine (PP&M) ja Security, Government &
Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M on maailman johtava tehtaiden, laivojen ja offshore-laitosten suunnitteluun,
rakentamiseen sekä tuotantokäyttöön tarkoitettujen ohjelmistojen toimittaja. Intergraph SG&I tarjoaa paikkatietoon
perustuvia ratkaisuja puolustusvoimien, väestönsuojelun ja turvallisuuden, valtionhallinnon, kuljetuksen, fotogrammetrian,
kunnallistekniikan ja viestintätekniikan aloille. Intergraph Government Solutions (IGS) on SG&I:n itsenäinen tytäryhtiö
luottamuksellisiin liiketoimintoihin USA:n valtion kanssa.
Intergraph on Hexagon AB:n (Pörssit: Tukholma HEXA B ja Sveitsi HEXN) kokonaan omistama tytäryhtiö. Lisätietoja
www.intergraph.com ja www.hexagon.se.
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