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Capee Group stärker positionerna med
ny innovativ utvecklingschef
Capee Group fortsätter att trotsa konjunkturen och trampar på för att driva
utvecklingen framåt mot en mer lönsam och hållbar processindustri. Genom
anställningen av Senior .NET-experten Stefan Nideborn som ny utvecklingschef
kommer man att finna ännu fler vägar, tekniker och möjligheter för
processindustrins problemlösningsmjukvara Capee Action StationTM.
Som ett led i Capee Groups målsättning att proaktivt och långsiktigt arbeta för en mer lönsam och hållbar
processindustri har man anställt Senior .NET-experten och systemutvecklaren Stefan Nideborn som ny
utvecklingschef. Stefan har lång och gedigen erfarenhet inom avancerad programmering och arkitektur av komplexa
realtidssystem, vilket kommer väl till pass i hans nya innovativa roll och utvecklare på Capee Group.
TM

– Det ska bli riktigt stimulerande och intressant att se hur långt vi kan utveckla Capee Action Station , säger
Stefan. Den är ju redan nu outstanding när det gäller att visualisera dagliga driftproblem och blixtsnabbt hitta det
mest lönsamma och samtidigt mest miljövänliga körsättet. Men det går alltid att göra allting lite bättre och det ska
bli en utmaning att lyckas med det.
– Stefan kommer bli en stor och spännande tillgång för oss och egentligen hela processindustrin, säger Peter
TM
Nilsson, VD på Capee Group. Hans kunskaper och erfarenheter är som gjorda för att ta Capee Action Station och
våra kunder till nästa nivå. Som utvecklingschef kommer hans innovativa idéer och lösningar inom programmering,
teknik och arkitektur bidra till att vi stärker vår position som ett långsiktigt innovativt mjukvaruföretag inom
processindustrin. Jag ser fram emot en utvecklande och intressant framtid tillsammans och hälsar Stefan varmt
välkommen till Capee Group!
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Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag som arbetar proaktivt och långsiktigt för att göra världens processindustri mer
effektiv, lönsam och miljövänlig. Genom den revolutionerande mjukvaran Capee Action StationTM kan företag inom papper och
massa, energiproduktion, biodrivmedel, kemi, petrokemi, stål, anrikning och livsmedel snabbt hitta dagliga driftproblem och
maximera sin prestanda.

