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Eka Chemicals väljer Intergraph ® SmartPlant ® Enterprise Solutions
Intergraphs lösning för projektering och datahantering, erkänt bästa alternativet för
förbättrad produktivitet och effektivare projektgenomförande.

Nederländerna, 16 nov. 2010 - Eka Chemicals, en av världens ledande tillverkare av bleknings- och
baskemikalier för massa- och pappersindustrin, har valt Intergraph ® SmartPlant ® Enterprise system som
den strategiska lösning att stödja deras globala industrikoncerns verksamhet.
Eka Chemicals, en affärsenhet inom AkzoNobel, kommer att använda Intergraph’s tekniska lösningar
inom alla discipliner för genomförandet av projekt, från ”Front-End Engineering and Design” (FEED) till
överlämnandet till slutkund, inklusive verktyg för design, materialhantering, leverans, installation, startup
och drift. Några av de lösningar som valts av Eka ärr SmartPlant Foundation för datahantering,
SmartPlant Material för materialhantering och andra SmartPlant designprogram för projektering och
konstruktion.
Lanseringen av systemen på Eka Chemicals kommer att börja med projekteringsverktygen och
dokumenthantering och avslutas med att installera tredjepartsprogram som PRISM ® Cost Management,
PRISM Enterprise Time och bygga gränssnitt till Eka’s globala SAP ®-system.
Implementationen kommer att starta i Nacka och Bohus i Sverige, följt av andra länder där Eka bedriver
anläggningsverksamhet, som Brasilien, Kina och USA.
SmartPlant Enterprise är en integrerad svit av lösningar som erbjuder full potential för design, installation,
material- och datahantering som behövs för att skapa, förvalta och underhålla och ”capital Project Life
Cycle Management” (cPLM), storskaliga process-, kraft-, marin- och offshoreprojekt. Programvarans
intelligenta datacentrerade och regelbaserade lösning, möjliggör för användarna att dela data globalt,
bygga in säkerhet tidigt i designprocessen och effektivt skapa och hantera designunderlaget under hela
livscykeln för en anläggning.
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"Eka valde Intergraph SmartPlant Enterprise på grund av produktivitetsfördelarna och integrationen
mellan sina system", säger Kenth Löfqvist, chef för Engineering IT. "SmartPlant Enterprise uppfyller våra
höga förväntningar och de krav vi har för systemfunktionalitet, inklusive datacentrerad arkitektur,
förmågan att behandla flera objekt i anläggningen samtidigt, och att endast behöva mata in
anläggningsinformation en gång."
Tommy Högman, chef för Eka Engineering tillägger: "Detta är en stor investering som kommer att göra
det lättare att arbeta som en enhet och det kommer att öka vår produktivitet, och därmed vår
konkurrenskraft".
Gerhard Sallinger, Intergraph Process, Power & Marine President, säger: "Eka’s grundliga utvärdering av
konkurrerande lösningar och dess val av Intergraph's SmartPlant Enterprise är indikativt för de krav på
ökade produktivitet, säkerhet och snabbare projektgenomförande våra lösningar tillför branschledare."
”The ARC Advisory Group, ett ledande analysföretaget inom industrin, rankar Intergraph i topp i världen
som leverantör av övergripande 3D design mjukvara och verktyg för processprojektering (PET) enligt
sin ”PET Worldwide Outlook Market Analysis and Forecast through 2013”

Om Intergraph
Intergraph Corporation är en ledande global leverantör av engineering och geospatial programvara som gör att
kunder kan visualisera komplexa data. Företag och myndigheter i mer än 60 länder förlitar sig på Intergraphs
industri-specifika mjukvara för att organisera stora mängder data till begriplig visuella representationer och
handlingskraftig intelligens. Intergraph programvara och tjänster ger kunder möjlighet att bygga och driva
effektivare anläggningar och fartyg, skapa intelligenta kartor och skydd av kritisk infrastruktur och miljontals
människor runt om i världen.
Intergraph verkar genom två divisioner: Process, Power & Marine (PP&M) och Security, Government &
Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M erbjuder projekterings-programvaror för konstruktion, tillverkning och
drift av anläggningar, fartyg och offshore-anläggningar. Intergraph SG&I tillhandahåller geospatialdrivna lösningar
till försvars-och underrättelseverksamhet, allmän trygghet och säkerhet, förvaltning, transport, fotogrammetri,
allmännytta och kommunikationsbranschen.
För mer information, besök www.intergraph.se.
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