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FLSmidth har valgt å bruke Intergraph® SmartPlant® Enterprise Solutions
på verdensbasis.
Intergraphs programvare portefølje får et stort gjennombrudd innen sement og mineral
industrien.
HUNSTVILLE, Ala, Feb. 15, 2011 – FLSmidth, en global engineering leverandør av fabrikker,
utstyr og tjenester til sement og mineral industrier, har valgt Intergraph® SmartPlant® Enterprise
for å bygge sement- og mineralforedlingsfabrikker. Bakgrunnen for valget er ønske om
ytterligere å forbedre kontrollen på designsiden og å øke effektiviteten. Denne kontrakten som
går over mange år er signert i Danmark, og innbefatter et sett av Intergraph sine ”high-end”
løsninger, inkludert blant annet SmartPlant 3D Materials Handling Edition, SmartPlant
Foundation og SmartPlant P&ID. Løsningen gir FLSmidth mulighet til å forbedre integreringen
av arbeidsprosesser, så vel som forbedringer innen de forskjellige engineering disipliner, og å
standardisere alle prosjektfaser fra anbud til leveranse for mer enn 400 brukere på verdensbasis.

“Vi er en organisasjon med medarbeidere i hele verden hvilket betyr at vi har bruk for en løsning
som støtter globale og samtidige arbeidsprosesser,” sier Per Mejnert Kristensen, FLSmidth Vice
President. “Å tilpasse våre arbeidsprosesser globalt gir oss mulighet til å jobbe som ETT selskap
og å tilby våre kunder FLSmidths ekspertise fra EN kilde. Med en integrert objektorientert
løsning har Intergraph gjort dette mulig.”

SmartPlant Enterprise er et integrert sett av løsninger som gir en komplett løsning innen design,
konstruksjon, materialstyring og kontroll på engineeringdata. Dette er egenskaper som er
nødvendig for å byggesikre fabrikker og å vedlikeholde store prosess prosjekter. SmartPlant
Enterprise løsningen bidrar til å redusere prosjektkostnader, komprimere tidsplaner og å
synliggjør risikoelementer.
Michael K. Nielsen, FLSmidth General Manager sier, “Sammen med sterke designfunksjoner
som for eksempel kollisjonssjekk og simulering av konstruksjon og byggeprosessen kan
Intergraph sin løsning betjene store byggeprosjekter, noe som er veldig avgjørende når man
utvikler og bygger sementfabrikker. Intergraph sin forpliktelse til kontinuerlig å forbedre og
utvikle sine løsninger har også vært en avgjørende faktor. Ved å velge Intergraph som vår
leverandør er vi sikre på at vi kommer til å jobbe med den nyeste utvikling og den mest moderne
teknologien innen dette feltet.”
Gerhard Sallinger, President for Intergraph Process, Power & Marine, sier “FLSmidths valg av
Intergraph, inkludert SmartPlant 3D Materials Handling Edition, er en bekreftelse på at
industriledere aksepterer og ser de muligheter løsningene våre gir både innen økt produktivitet
og gjennom en økt akselerasjon av prosjekters gjennomføringstid. FLSmidths bruk av
SmartPlant 3D Materials Handling Edition er et viktig gjennombrudd for Intergraph innen denne
industrien.”
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”
###
Om FLSmidth:
FLSmidth er en global engineering leverandør av utstyr og tjenester til sement og mineral industrier. FLSmidth
leverer alt fra enkelt maskineri for å ferdigstille sementfabrikker og mineralforedlingsfabrikker inkludert tjenester
før, under og etter byggingen. FLSmidth har mer enn 10,000 ansatte i 40 land. For mer informasjon om bedriften,
besøk: www.flsmidth.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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