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FÅ STYR PÅ PLANLÆGNING OG
INVESTERINGSFORLØB VED SVEJSEAUTOMATISERING

- MED KORTEST MULIG TILBAGEBETALINGSTID
1. Specifikationsfase

SIP™ SIKKER INVESTERINGS PROCES

2. Designfase

3. Projektfase

FORANALYSE
Krav til svejseproces,
automation, svejseemner,
layout, håndtering, flow mv.

TILBUD
Præsentationsmøde

Kunde A/S
AKTIVITET
Møde hos kunde
Projektvurdering hos MA
Workshop – Kunde og MA
Fremsende emner til svejseprøve
Gennemføre svejsetekniske prøver
Møde – Godkendelse af svejseprøver
Løsningsdesign og dokumentation
Præsentation af endeligt tilbud
Kundens behandling af tilbud
Eventuelle justeringer, kontraktfase
Kontraktunderskrivelse

ANSVAR

TID

STATUS

STH
MA
STH
Kunde
MA
Kunde/MA
MA
MA
Kunde
Kunde/MA
Kunde/MA

Uge 9
Uge 10
Uge 13
Uge 15
Uge 17
12/5 12
Uge 13-19
Uge 20
Uge 20-21
Uge 22-24
Uge 24

OK
OK
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

WORKSHOP MED INTERNE OG
EKSTERNE SPECIALISTER
På en workshop kommer alle projektets
kravspecifikationer på bordet; her mødes
vores erfarne svejseingeniører, dine produktionsfolk og ingeniører samt eksterne
specialister inden for fx miljø, metallurgi,
layout og flow, logistik og arbejdsmiljø
- og finder i fælleskab frem til en præcis
platform for en målrettet designfase for
hver enkelt automatiseringsinvestering.
Kontakt os på tlf. 96 96 27 00, hvis du vil
vide mere om en SIP™ projektaftale.

En investering i svejseautomatisering øger
din virksomheds produktivitet og effektivitet – og dermed konkurrencekraft. Med
en SIP™ projektaftale tilbyder vi dig et
struktureret og fokuseret investeringsforløb gennem alle faser; fra vores indledende
møde til tidsplanlægning, design, projektstart og implementering.
PARTNERSKAB OG COMMITMENT
En SIP™ projektaftale kan kun indgås på
bevilgede automatiseringsprojekter.
Dermed sikrer vi, at de mange investerede
ressourcer bliver kanaliseret hen på realistisk gennemførlige projekter.

PLANLÆGNING OG PROJEKTSTYRING
Allerede i specifikationsfasen udarbejder vi
i fællesskab en tidsplan for SIP-projektet.
Tidsplanen omfatter alle steps i de efterfølgende design- og aftalefaser frem til
eventuel indgåelse af en projektaftale på
den projekterede automatiserings-løsning.
VIDENSDELING PÅ ALLE NIVEAUER
Vidensdeling er en forudsætning for den
bedst tænkelige automatiseringsløsning
med kortest mulig tilbagebetalingstid.
Derfor udarbejder vi en fortrolighedsaftale
og forpligter os til gensidig udveksling af
al viden - uden konkurrencemæssige risici.

BEHOVSANALYSE

FORHANDLING
Afklaring af tekniske/
kommercielle forhold

PROJEKTVURDERING

TIDSPLANLÆGNING

FORTROLIGHEDSAFTALE

LØSNINGSKONCEPT
Svejseproces, robotløsning,
layout, periferiudstyr,
betjeningsflade mv.

PROJEKTAFTALE
Indgåelse af aftale

PROJEKTSTART
Installation, uddannelse
og implementering

LØSNINGSVURDERING
Svejseprøver, visualisering
af løsning, ROI

WORKSHOP
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DET HANDLER OM
KONKURRENCEKRAFT

Migatronic Automation er et selskab i
Migatronic koncernen, der siden 1970 har
udviklet og produceret svejsemaskiner af
høj kvalitet. Den nyeste viden om svejseteknologi, -processer og -automatisering
er dermed samlet på ét sted.
Migatronic Automation er en af Europas
mest kompetente integratorer af svejseautomatisering til MIG-, TIG-, Plasma-,
modstands- og lasersvejsning.
Vi er specia-lister i svejseteknologi, robotanvendelse og fiksturudvikling samt
ISO-certificeret i projektledelse, fra idé til
køreklar produktion, og har siden 1985
installeret og implementeret mere end
2.000 skræddersyede svejseinstallationer til
en lang række virksomheder i Europa samt
USA, Kina og Indien.
Migatronic Automation er
ISO 9001 certificeret.

Migatronic Automation A/S
Knøsgårdvej 112
DK-9440 Aabybro, Danmark
Tel: (+45) 96 96 27 00
Telefax: (+45) 96 96 27 01
migatronic.dk
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