PLANTVISION IT-INFRASTRUKTUR
Förbättrat samarbete och mer effektiva lösningar genom
större förståelse mellan produktion och IT

PlantVision hjälper er att identifiera och implementera
smarta IT-lösningar som minskar komplexitet, förbättrar
effektivitet, höjer långsiktig reliabilitet och säkrar
dataintegritet.
Att förbättra er produktions IT-infrastruktur innebär
också att personal som ansvarar för produktionsdata går
tillbaka till att generera resultat, istället för att lägga tid
på IT-problem.

• Spara tid/kostnader som relateras till ITadministration, support och underhåll

• Minska risker för produktionsstopp
• Säkra dataintegritet i en säker IT-miljö
• Förläng nuvarande systems livscykler
• Förenkla framtida ändringshanteringar

VARFÖR ÄR PRODUKTIONS-IT
SPECIELL?
Hos de flesta produktionsbolag hanteras ITsystemen för produktion utanför övriga system.
De styr- och informationssystem som är
nödvändiga för produktion och uppföljning följer
ofta inte de standarder som IT-avdelningen är
vana att arbeta med. Detta har ofta lett till att
produktionsansvariga även har ett IT-ansvar för
systemen inom produktion.
När kraven på IT gällande säkerhet och
standardisering ökar ställer IT-avdelningen högre
krav på IT-miljön runt produktionssystemen.
Som produktionsansvarig kan det vara svårt att
kravställa mot IT då infrastrukturen numera är
väldigt komplex.
Samtidigt har IT-specialister ofta svårt att sätta
sig in i alla de speciella krav som finns för
produktionssystem, t.ex. som GMP inom Life
Science industrin. Tyvärr leder det här alltför ofta
till att antingen produktionen får problem vid

förändringar inom IT-infrastrukturen eller så
lever företaget med säkerhetsrisker i
produktionsmiljön.

LÖSNING
Om ni har utmaningar när era IT-system inom
produktion behöver uppdateras så är PlantVision
den perfekta partnern för ert företag.
PlantVision IT-infrastruktur avlägsnar hinder i
samarbetet mellan "IT" och produktion. Vi har
både förståelse för krav på standardisering,
centralisering och IT säkerhet, och för
verksamhetens krav på kvalitet, spårbarhet och
dataintegritet.
Vi arbetar med standardiserade IT lösningar som
verktyg för att bygga förvaltningsbara och
driftsäkra system som både IT-avdelningen och
produktion uppskattar.
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i tusentals projekt i Norden och runt om i världen.

Våra konsulter kan komma in som stöd i projekt
för att till exempel hjälpa till med:

• Kravställning
• Design, installation och konfiguration av
system

• Upprättande av dokumentation

• Harmonisera processer för att öka
effektivitet.

FÖRDELAR
Några av de fördelar som uppnås när PlantVision
IT-infrastruktur anlitas i IT-förändringsprojekt:

• Tid och kostnadsbesparingar med förbättrad

VARFÖR ARBETA MED PLANTVISION
PlantVision har många års erfarenhet av att
leverera integrerade IT-lösningar i
produktionsmiljöer. Erfarna konsulter har djup
kunskap gällande de operativa kraven och
kvalitetsstandarder som behövs uppfyllas. Detta
inkluderar att arbeta med validerade system i
strikt reglerade branscher.
PlantVisions långa erfarenhet och långsiktiga
synsätt säkrar att lösningar ger både en
omedelbar effekt och fortsätter att generera
värde under hela livscykeln.
Vi hjälper er att få en bättre förståelse av er ITinfrastruktur och identifierar var och hur det kan
förbättras. Den slutliga lösningen är unik för ert
företag. Den möter era specifika krav och ger
förbättringar på tre områden:

• Standardisera IT-arkitekturen för att minska

risker och förbättra jämförbarhet och livslängd.

administration, support och underhållsrutiner

• Säkra system med enkla och testade
återställningsplaner

• Full insyn i design och konfiguration samt val
av komponenter

• Större möjligheter att säkerställa
dataintegritet

• Snabbare, enklare och mindre kostsamt
ändringsarbete

• Återvinna förtroendet mellan produktions- och
IT-avdelningar.

• Befria er produktionspersonal att fokusera på
verksamheten, istället för på IT

KONTAKT
Josefin Nilsson, Senior Konsult
Tel: +46 31 380 21 17
E-mail: Josefin.nilsson@plantvision.se

• Rationalisera system för att minska
kostnader och komplexitet.

IT-avdelningen förvaltar ofta
nätverk och plattformar för system
som används inom
företagsadministration medan
fabriken själva ansvarar för den ITinfrastruktur som rör
produktionssystemen. PlantVision
Infrastruktur är länken mellan IT
och produktion för lyckade
förändringsprojekt och en stabil,
kostnadseffektiv systemförvaltning.
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