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Der bliver skabt innovation og resulta-
ter, når to stærke profiler går sammen 
om at levere el, it og automation til me-
jeriindustrien og til Arlas driftssteder. 
integra2r og Picca Automation står for 
totalleverancer, der sikrer optimal brug 
af ressourcer og giver adgang til eks-
pertviden på alle specifikke fagområder.

Sammen kan de to specialistvirk-
somheder mønstre 105 medarbejdere, 
der arbejder tæt sammen om projekter 
inden for produktions- og industrisek-
toren. Den tætte integration giver en 

Når 1 plus 1 er mere end 2
Sammen er vi stærkere. To hjerner tænker bedre end én. Der er ofte en sandhed 
gemt i de velkendte talemåder. Ikke mindst når det gælder samarbejdet mellem 
integra2r og Picca Automation.

stærk, faglig platform, hvor kunderne 
får adgang til ydelser inden for bl.a.:
• Projektering og installation af elin-

stallationer, instrumentering samt 
styrings- og fordelingstavler

• PLC-løsninger (Siemens, Omron, 
Allen Bradley mm.)

• SCADA-løsninger (InTouch, WinCC, 
iFIX, IGSS)

• MES-løsninger inkl. dataopsamling 
og databaser (Wonderware og Arla 
Produktions Server)

• Produktionsrapporter (SAP-MII, 
reporting service, production data-
warehouse)

• SAP-integration (SAP-MII)
• Opsætning og konfiguration af ser-

ver- og netværksmiljøer i henhold til 
Arla standarder

Erfarne aktører samler 
kræfterne 
intregra2r og Picca Automation vil me-
jerisektoren, og de har målrettet arbej-
det efter at opnå en central placering i 
branchen, så de kan tilbyde kunderne 
nye og driftssikre løsninger, der peger 
fremad. 

Picca Automation fusionerede for 
et år siden med Dansk Automation og 
Analyse, hvilket tilførte yderligere fag-
lig tyngde inden for proces, bryggeri 
og – ikke mindst – mejeri, hvor det 
nye, samlede Picca Automation nu står 
stærkere end nogensinde indenfor solide 
og innovative automationsløsninger.

integra2r har fokus på MES (Manu-
facturing Execution System) og MII 
(Manufacturing Intelligence and Inte-

Mød integra2r og Picca 
Automation på FoodTech, 
stand J 7300.
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Vi græder over 
spildt mælk...
Derfor er målet altid optimale 
driftsforudsætninger for vores 
kunder i mejeri industrien. 
Sammen implementerer vi 
projekter fra start til slut, og 
bistår med drift, vedligehold og 
24/7 support. Såvel Integra2r 
som Picca er certificeret Arla 
Trusted Vendor inden for 
automation og produktions-IT. 

Mød os på FoodTech 2018 –  
Stand J 7300. integra2r

gration). integra2rs MES-konsulenter 
har stor erfaring med metoder og tek-
nologier til automation af industrielle 
anlæg og er eksperter i integrerede it-
løsninger, der sætter virksomheder i 
stand til at optimere produktions- og 
logistikprocesser på baggrund af re-
altidsdata. 

Sammen kan integra2r og Picca til-
byde samlede løsninger for instrumen-
tering, automation, MES og ERP, der 
bygger på et stærkt bagland af ekspert-
viden og ressourcer. Projekterne kan 
varetages fra idé til implementering 
og videre til drift, vedligehold og 24/7 
support. 

Såvel integra2r som Picca Automation 
er certificerede ”Preferred Suppliers” 
og ”Arla Trusted Vendors”. En aner-
kendelse af et dybt kendskab til meje-
riprocesser, Arlas tekniske standarder 
samt Arlas krav til projektstyring og 
kvalitetssikring.

Fælles om projekter – og 
fælles om FoodTech
integra2r og Picca Automation er al-
lerede i gang med at løse en række 
opgaver for kunder i mejerisektoren 
sammen. Aktuelt gælder det bl.a. pro-
jekter for Arla med implementering af 
Arlas standarder for Line Management, 
Produktionsserver og SAP-integration.

Opgaverne løses i samarbejde med 
mejerierne i forbindelse med opgrade-
ring af eksisterende anlæg eller etab-
lering af nye faciliteter. I projekterne 
kommer alle de brede kompetencer i 
spil inden for projektledelse samt pro-

grammering af PLC, InTouch, Wonder-
ware og MII.

Årets FoodTech-messe den 13.-15. 
november i MCH Messecenter Herning 
er også et fælles projekt for de to virk-
somheder. integra2r og Picca Automa-
tion er gået sammen om en fælles stand, 
hvor de præsenterer referencehistorier 
og de nyeste løsninger på markedet. ■
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