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Problemlösarna Capee Group lanserar 
tre nya tjänster för processindustrin 
 
Cleantechföretaget Capee Group lanserar ny webbplats och tre nya paket med 
tjänster. Capee Troubleshooter, Capee Production IT och Capee Factory har tagits 
fram i samarbete med processindustrin för att täcka de behov som finns inom 
den operativa driften.  
 
Ett resultat av nära samarbete med kunderna 
Processingenjörerna och systemutvecklarna på Capee Group har sedan 2004 tänjt på gränserna och flyttat fram 
referenspunkterna för vad som är bra drift. Deras flaggskepp och problemlösningsmjukvara Capee Action Station™ 
har sparat tid, pengar och miljö för sina operativa användare. Och det är också samarbetet med användarna och 
deras behov som ligger till grund för tjänsterna man nu lanserar.  
 
Capee Troubleshooter prickskjuter driftproblemens orsaker 
En specialist från Capee Group prickskjuter orsakerna till driftproblemen och hittar de bästa körsätten i företagets 
produktionsdata. Specialisten är processingenjör som kör problemlösningsmjukvaran Capee Action Station™ 
tillsammans med driftpersonalen. De tittar på orsaker till driftproblem och hittar de bästa driftfallen i företagets 
produktionsdata. Vilken sedan används för att analysera och jämföra säsonger, kampanjer mm i företagets 
anläggningar. Genom att körsätten visas direkt i företagets styrsystemsbilder får personalen en överskådlig bild 
av hur driften ser ut. 
  
Capee Production IT löser upp flaskhalsarna 
En unik mix av processingenjörer och systemutvecklare från Capee Group löser små och stora flaskhalsar i 
företagets informationsflöden. Processingenjörerna är nischade på just produktions-IT inom processindustrin och 
har kunskap om driftens vardag. Lösningarna programmeras sedan av utvecklare som brottats med en mängd IT-
system för produktion. 
 
Capee Factory skapar effektivare arbetssätt 
Processingenjörer från Capee Group ger företaget ett effektivare arbetssätt och IT-stöd för ökad hållbarhet och 
lönsamhet. Med utgångspunkt i den operativa driften hittar man nya möjligheter med problemlösningsmjukvaran 
Capee Action Station™. Specialisterna har erfarenhet av förändringsprojekt från flera industrier. 
 
– Vi har helt enkelt paketerat det processindustrin efterfrågar. Vi hoppas och tror att det ska hjälpa fler industrier 
att öka sin hållbarhet och lönsamhet, säger Peter Nilsson som är VD på Capee Group. 
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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 är ett banbrytande cleantechföretag inom processindustrin som är övertygade om att det är driftpersonalen som 
avgör verksamhetens produktionsvolym, energiförbrukning och utsläpp. Med sin patentsökta mjukvara Capee Action 
StationTM samt helt unika kombination av processingenjörer och systemutvecklare ger man den operativa driften ett IT-stöd 
som varit helt otänkbart tidigare. Capee Group vänder sig till alla målinriktade processindustrier som vill göra sin verksamhet 
mer lönsam och hållbar. 
 


