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FLSmidth-koncernen vil anvende Intergraph® SmartPlant® Enterprise
Solutions på verdensplan
Intergraphs software-produkter får et massivt gennembrud i mineral- og
byggematerialeindustrien
HUNSTVILLE, Alabama, 22. februar 2011 – Den danske globale leverandør af udstyr og
tjenester til cement- og mineralindustrien, FLSmidth, har valgt at anvende Intergraph®
SmartPlant® Enterprise til design af cement- og mineralforædlingsfabrikker for dermed at opnå
større kontrol med processer og forbedre effektiviteten. Aftalen er underskrevet i Danmark og
løber over flere år. Den omfatter en række high-end løsninger som SmartPlant 3D Materials
Handling Edition, SmartPlant Foundation og SmartPlant P&ID. Med disse løsninger kan
FLSmidth bedre integrere arbejdsprocesser og faglige områder samt standardisere projektfaser
fra tilbud til aflevering for mere end 400 brugere verden over.
“Vi er en organisation med medarbejdere over hele verden. Derfor har vi brug for en løsning, der
understøtter globale og sideløbende arbejdsprocesser,” fortæller FLSmidths Vice President Per
Mejnert Kristensen. “Når vi afstemmer vores arbejdsprocesser på globalt plan, kan vi arbejde
som én virksomhed og tilbyde vores kunder FLSmidths ekspertise fra én kilde. Intergraph har
gjort dette muligt med en integreret og målrettet løsning.”
SmartPlant Enterprise er en integreret række produkter, som indeholder alle de funktionaliteter
inden for design, konstruktion, materialehåndtering og håndtering af engineering data, som
indgår i oprettelsen, driften og vedligeholdelsen af større projekter i procesvirksomheder.

SmartPlant Enterprise-løsninger er med til at reducere projektomkostninger, komprimere
tidsplaner og forbedre risikostyringen.
FLSmidths General Manager, Michael K. Nielsen, fortæller: “Ud over stærke
designfunktionaliteter som kollissionstjek og simulation af konstruktion og byggeproces kan
Intergraphs løsning håndtere store byggeprojekter, hvilket er afgørende, når man arbejder med
cementfabrikker. En anden afgørende faktor har været Intergraphs vilje og evne til kontinuerligt
at forbedre og udvikle deres løsninger. Vi er sikre på, at vi med valget af Intergraph vil komme
til at arbejde med de nyeste udviklinger og teknologier på området.
Gerhard Sallinger, President for Intergraph Process, Power & Marine, siger: “FLSmidths valg af
Intergraph og SmartPlant 3D Materials Handling Edition understreger den øgede produktivitet,
sikkerhed og accelleration af projektudførelsen, som vores løsninger kan bibringe førende
virksomheder. SmartPlant 3D Materials Handling Edition er et stort gennembrud i
byggemateriale- og mineralindustrien.”

ARC Advisory Group, et førende industrianalysefirma, har placeret Intergraph på en førsteplads
på listen over generelle leverandører af engineering design 3D-software og process engineering
værktøjer (PET) verden over i deres PET Worldwide Outlook Market Analysis and Forecast
through 2013.
###
Om FLSmidth:
FLSmidth er en global leverandør af udstyr og tjenester til cement- og mineralindustrien verden over. FLSmidth
leverer alt fra enkeltstående maskineri til færdige cementfabrikker og mineralforædlingsvirksomheder inklusiv
ydelser før, under og efter konstruktionen. Virksomheden beskæftiger mere end 10.000 medarbejdere i 40 lande. For
mere information, besøg www.flsmidth.com.

Om Intergraph
Intergraph er en førende global leverandør af engineering og geospatial software, som hjælper kunder til at
visualisere komplekse data. Virksomheder og regeringer i mere end 60 lande stoler på Intergraphs industrispecifikke
software, som tager hånd om enorme mængder data og sikrer, at de letforståeligt bliver visuelt præsenteret og giver
handlekraftig indsigt. Intergraphs software og tjenester sætter kunderne i stand til at bygge og drive mere effektive
fabrikker og skibe, udarbejde intelligente kort og sikre både kritisk infrastruktur og millioner af mennesker i hele
verden.

Intergraph har to divisioner Process, Power & Marine (PP&M) og Security, Government & Infrastructure (SG&I).
Intergraph PP&M tilbyder engineering software til design, konstruktion og drift af fabrikker, skibe og offshoreanlæg.
Intergraph SG&I tilbyder geospatialstyrede industriløsninger til forsvar og efterretning, beredskab, stat og kommune,
transport, fotogrammetri, forsyningsvirksomheder og kommunikation. Intergraph Government Solutions (IGS) er et
selvstændigt datterselskab, som tager sig af SG&Is klassificerede opgaver for USA.
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