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Lantmännen ska spara minst 3 mkr
om året med Capee Action Station™
Efter att ha genomfört en framgångsrik pilot har Lantmännen Agroetanol i
Norrköping tecknat ett flerårigt avtal med cleantechföretaget Capee Group och
deras programvara Capee Action Station™. Lantmännen förväntar sig spara minst
3 mkr per år genom att integrera programmet i den operativa driften.
– Syftet är att integrera Capee Action Station™ i driftpersonalens dagliga arbete för att snabbare hitta orsaker till
och lösningar på driftproblem. Nyckeln är enkelheten i att laborera med produktionsdata och se samvariation i
våra egna styrbilder. Det ger minskat handhavandefel på fabriken vilket ger färre oplanerade stopp. Även vid
planerade stopp av anläggningarna görs både stopp- och startproceduren effektivare. Sammantaget handlar det
om ett dagligt lärande. Det sker genom att vi snabbt med aktuell produktionsdata som grund blir överens om hur
man kör bäst och att alla kör fabriken mer lika. Allt detta ger oss bättre nyckeltal i form av fler timmar med full
produktion, säger Peter Nimrodsson, Fabrikschef Lantmännen Agroetanol.
– Det är i grund och botten den operativa driftpersonalen som avgör hur hållbar och lönsam en processindustri är
och kan bli. Lantmännen kommer nu att kunna jämföra skillnaderna och koppla effektiviseringen direkt till sina
nyckeltal. Det lyfter i sin tur fram den operativa personalen och ger svart på vitt hur betydelsefull deras roll är för
resultatet. Något som vi tror gäller för all processindustri, säger Peter Nilsson, VD 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 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 Station™
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.

