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Nya Capee Action StationTM 2.2 sätter 
processindustrins driftproblem på plats 
 
Cleantechföretaget Capee Group har skruvat, slipat och putsat upp sin 
banbrytande problemlösningsmjukvara Capee Action StationTM. Nu släpper man 
version 2.2 som innebär förbättringar på en rad spännande punkter. Snabbhet, 
smarta knappar och helikopterperspektiv är några nyckelord och funktioner som 
lär sätta processindustrins energislukande driftproblem ännu mer på plats.  
 
Möjlighet att skapa körmallar för bästa körsätten 
Med automatisk Excel-import av stora Excel 2007-filer kan driftlaget använda de bästa driftfallen för att skapa en 
körmall för det bästa körsättet. Driftlaget kan jämföra körmallens driftdata med löpande drift eller analysera i 
efterhand och då till exempel "bästa uppstarten". Detta åskådliggörs tydligt i samma diagram vilket är optimalt 
för moment som upprepas ofta och som följer ett bestämt schema.  
 
Smart skiftöverlämningsknapp som fryser tiden  
Skiftöverlämningsknappen är en revolutionerande förenkling och effektivisering av skiftbytet. Vid digital 
skiftöverlämning sparar användaren en ögonblicksbild av driftläget med sina kommentarer. Det frysta 
ögonblicket med bakomliggande online-data gör att användaren kan befinna sig i dåtid eller nutid och omedelbart 
göra driftdatan tillgänglig och jämförbar.  
  
Driftfallsknapp som sparar bästa driftfallet 
Med hjälp av driftfallsknappen kan användaren spara kommentarer och ögonblicksbilder på de bästa och sämsta 
driftfallen. Användaren behöver inte vara rädd att missa något bakomliggande i frysögonblicket utan kan när som 
helst gå tillbaka till den driftdatan vid ett senare tillfälle. 
 
– Uppdateringen är ett naturligt steg i vår produktutveckling och ett naturligt resultat av ett nära och långt 
samarbete med våra kunder. Capee Action StationTM är utvecklad av processingenjörer för processindustrin vilket 
innebär att vi pratar samma språk. Något som givetvis är en fördel för alla som arbetar med produktutveckling, 
säger Mia Åberg, produktchef på Capee Group. 
 
 
För mer information kontakta:  
 
Peter Nilsson, VD på Capee Group AB 
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com 



  

Capee Group AB, Stena Center 1, 412 92 Gothenburg, Sweden 

www.capeegroup.com 

 
 
Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag inom cleantech 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, biobränsle, kemi, petrokemi, stål, anrikning, livsmedel m fl lösa sina 
dagliga driftproblem snabbare och löpande maximera sin prestanda.  


