Capee Group tar plats inom energisektorn
– Göteborg Energi ny kund
CleanTech-företaget Capee Group levererar sin visualiseringsmjukvara Capee Action Station
till Göteborg Energi och gör därmed sin första affär inom energibranschen.
Problemlösningsverktyget ska användas som hjälpmedel av operatörerna i syfte att höja den
totala pannverkningsgraden och för att uppnå en miljöeffektivare drift.
Innovationsföretaget Capee Group utvecklar och säljer ett problemlösningsverktyg som
används för att radikalt korta tiden för lösning av driftproblem. På Göteborg Energi ser man
stor potential hos visualiseringsmjukvaran Capee Action Station som ett snabbt, enkelt och
användarvänligt hjälpmedel för operatörerna.
– Operatörerna får genom Capee Action Station snabb och enkel hjälp att göra en felanalys.
Bara genom att titta på ett par bilder, och med hjälp av några snabba musklick, får man svar
på den fråga man ställt. Det är också en stor fördel att användningen inte kräver några
förkunskaper. Man kan börja jobba med verktyget direkt istället för att operatörerna behöver
gå veckovisa kurser, säger Anders Alhede, driftchef fjärrvärme på Göteborg Energi.
Målsättningen för Göteborg Energi är att höja den totala pannverkningsgraden. Capee Action
Station ska utvärderas som ett verktyg för att snabbt komma till rätta med driftstörningar. Det
handlar dels om direkt problemlösning, dels om mer långsiktig orsaksanalys.
– En fiffig grej som jag särskilt gillar är Orsaksfinnaren. När man vill analysera orsaken till
något får man direkt upp en lista över vilka parametrar som kan ha orsakat felet. Detta
upplever jag som en stor hjälp för operatörerna. De behöver inte lägga tid på att analysera allt
själva från grunden för att kunna slå huvudet på spiken. Med Capee Action Station kan man
helt enkelt hitta rätt saker snabbare, säger Anders Alhede.
– Vi är mycket glada över att få möjlighet att samarbeta med ett av Sveriges främsta
energibolag. Nu fortsätter vi vår medvetna satsning på CleanTech inom energisektorn, där vi
ser stor potential för vår produkt att bidra till effektiviserad och mer miljövänlig drift, säger
Peter Nilsson, VD på Capee Group.
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Mer fakta om Capee Action Station
Capee Action Station är en ny mjukvara för processindustrin som kortar tiden från problem
till lösning radikalt. Capee Action Station används dagligen i kontrollrummen hos flera stora
processindustrier inom pappers-, massa- och stålbranschen.
Grunden i Capee Action Station är för användaren kända styrsystembilder och grafer. Dessa
visualiseras tillsammans med loggad data på ett helt nytt sätt så att användaren mycket lätt
finner orsaker till och lösningsförslag på aktuella driftproblem.
Genom att kombinera fakta om tidigare körsätt med ingenjörernas och operatörernas
gemensamma praktiska drifterfarenheter uppnår man snabb, säker och väl underbyggd
problemlösning.

Mer om Capee Group
Capee Group AB är ett innovationsföretag inom cleantech. Capee Group säljer ett
egenutvecklat visualiseringsverktyg för radikalt snabbare problemlösning inom all
processindustri. Företaget etablerades på marknaden 2006. Bolaget är startat tillsammans med
Chalmers Innovation.

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers
Innovation har sedan 1999 utvecklat över 80 teknikbaserade tillväxtföretag och startar
kontinuerligt 8–10 nya företag varje år. Dessa bolag har gemensamt attraherat över 800
miljoner kronor.

