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Eka Chemicals velger Intergraph® SmartPlant® Enterprise-løsning 

Intergraph Engineering og datastyringsprogramvare er erklært som den beste løsningen for å forbedre 
produktivitet og gjøre prosjektgjennomføringen raskt. 

Holland, 16. november 2010 – Eka Chemicals, en av verdens førende produsenter av kjemikalier til bleking og 
produksjon for tre- og papirindustrien, har valgt Intergraph® SmartPlant® Enterprise løsning som sin 
framtidige ingeniør- og informasjonsforvaltningsystem. 

Eka Chemicals, som er en del av AkzoNobel, vil bruke Intergraph engineering løsninger i alle disipliner til utføring av 
prosjekt fra front-end-engineering og design (FEED) til overdragelse til eiere, inkludert engineering, material 
håndtering, levering, installasjon, oppstart og drift. Blant løsningene som Eka valgte var SmartPlant Foundation til 
dataadministrasjon, SmartPlant Material for materialforvaltning og de andre SmartPlant design applikasjonene som 
tar hånd om engineering og design. 

Implementeringen av SmartPlant Enterprise hos Eka vil begynne med engineering prosess systemer og 
dokumenthåndtering og slutter med grensesnitt mot tredjeparts applikasjoner som f.eks.  PRISM ® Cost  
Management, PRISM Enterprise Time og SAP ®. EKA vil først implementere i Nacka og Bohus, Sverige, etterfulgt av 
Brasil, Kina og USA. 

Med SmartPlant Enterprise får EKA en integrert løsningspakke, som gir full design, konstruksjon, material og 
engineerings datastyring, som er nødvendige for oppstart, sikker drift og vedlikehold og captial Project Life Cycle 
Management (cPLM) for storskala prosjekter innen prosess, kraft, marine og offshore. Programvarens intelligente 
data-sentriske og regler-baserte løsninger gir brukerne mulighet til å dele data globalt, sørge for at sikkerhet er 
bygget inn i installasjonen tidlig i designprosessen, og effektivt bygge og styre engineering design basen i hele 
livssyklusen. 

“Eka valgte Intergraphs SmartPlant Enterprise-programvare på grunn av produksjonsfordeler og sømløs integrasjon 
mellom løsningene”, forteller Kenth Löfqvist, sjef for Engineering IT. “SmartPlant Enterprise oppfyller våre høye 
forventninger og de krav som vi har for systemets funksjonalitet, blant annet data-sentrisk basert arkitektur, evne til 
å behandle flere installasjonsobjekter samtidig, og kun legge inn installasjonsinformasjon én gang." 

Tommy Högman, direktør for Eka Engineering tilføyer: “Dette er en stor investering, som vil gjøre det lettere å 
arbeide som en enhet og vil øke vår produktivitet og dermed vår konkurranseevne.” 

Gerhard Sallinger, president for Intergraph Process, Power & Marine, sier: “Eka har vært svært grundig i deres 
vurdering av konkurrerende enterprise-løsninger, og deres valg av Intergraphs SmartPlant Enterprise indikerer at 
våre løsninger gir økt produktivitet og sikkerhet, og raskere prosjektutførelse til industriledende firma." ARC 
rådgivningsgruppen, som er en ledende industrianalytiker bedrift, rangerte Intergraph nr. 1 som global leverandør  
innen engineering design 3D programvare og prosess engineering verktøy (PET) ifølge PET Worldwide Outlook 
Market Analysis and Forecast through 2013. 
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Intergraph Corporation 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 Intergraph's 
industri spesifikke programvarer for å ta hånd om enorme mengder data slik at de blir lettfattelig visuelt presentert 
og gir handlingskraftig innsikt. Intergraph's programvare og tjenester setter kundene istand 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 en uavhengig datterselskap av SG&I’s statlig- og 
etteretningstjeneste. 

Intergraph er et heleid datterselskap av Hexagon AB, (Nordisk børs: HEXA B) og (Sveitsisk børs: HEXN). Mer 
informasjon finner du på www.intergraph.com og www.hexagon.se 
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