LIFECYCLE SERVICES - UTBILDNING
Målinriktad utbildning. Verkliga resultat.

+ TÄNK OM...
VAR FÖRUTSEENDE …
TÄNK OM
er personal kunde upptäcka
och felsöka prestandaproblem på anläggningen både
tidigare och effektivare?
Med kundanpassade utbildningslösningar från Emerson Educational Service får
ert team praktisk erfarenhet av den senaste utrustningen. Det ger dem rätt
kompetens för effektivare
installation och underhåll
av instrumenteringen på er

Öka prestandan på anläggningen –
och hos era medarbetare
Tekniska framsteg blir allt mer avgörande för hur ni förvaltar era tillgångar. När ni går över till smart fältinstrumentering och trådlösa
lösningar för att övervaka och styra era processer kan det vara en
utmaning att se till att arbetskraften har den rätta kompetensen för att
dra maximal nytta av era utvecklade teknologier. Ni kan förse organisationen med den kunskap de behöver och sparar tid och pengar genom
den utbildning och support ni får från Emerson Educational Service.

anläggning.

LIFECYCLE SERVICES - UTBILDNING

Utbilda era egna experter
När era medarbetare deltar i våra certifierade kurser får de värdefull kunskap om branschledande teknologier och de bästa tillämpningarna. Ni vet att personalen har den kompetens som
krävs för att installera, konfigurera, kalibrera och underhålla er instrumentering, så att man kan
upptäcka och felsöka prestandaproblem i god tid. Med egna experter i personalen kan ni uppnå
högre prestanda och kostnadseffektivitet som bidrar till längre livscykler.
+ Lär er från de bästa i branschen – Er personal lär sig av fabrikscertifierade utbildare från

Emerson Service, som delar med sig av sina oöverträffade kunskaper om instrumenteringsprodukter och -processer.
+ Få praktisk erfarenhet för effektivare inlärning – Ni får ut mer av utbildningen genom

praktisk tillämpning, inklusive teoretiska och praktiska övningar på de senaste produkterna
från Emerson Process Management.
Trovärdighet är en del av ekvationen

+ DIREKT FRÅN KUNDEN

+ Välj den utbildning ni vill ha efter er tidplan – Skräddarsydd utbildning efter era behov.

Våra utbildningstjänster omfattar olika praktiska moment och gör det själv-material med
den senaste konfigurations- och programmeringsverktygen. Flexibla kursscheman gör att ni
kan undvika störningar i verksamheten.

“Vi led under åratal av effektivitetsproblem på grund av
bristande utbildning. Nu utsätts
personalen för allt de kan tänkas
råka ut för ... Vi har stort förtroende för vår personal eftersom de
alla arbetat ute på fältet.”
Gene Johnson,
Tech Training-koordinator

+ Ni avgör var utbildningen ska förläggas – Håll utbildningen där det bäst passar er: på an-

läggningen, på det lokala Emerson Process Management-centret eller på ett lokalt hotell.
+ Heltäckande kursplan – Förse personalen med en kursplan som är utformad med den kun-

skapsnivå de behöver för rätt drift, underhåll och hantering av industriell processtyrningsutrustning. Utbildningsprogrammen fokuserar på de senaste teknikerna och standarderna
med alternativ som bland annat:
– Processmätningsprodukter: Tryck, och temperatur, flöde och nivå
– Fältbuss-kurser: Instrument, transmittrar, flödesmätare
– Multivariabla transmittrar

+ TA REDA PÅ MER
Ta reda på mer om
Emersons utbildningstjänster på:
www.emersonprocess.com

– Trådlösa självorganiserande nätverk
– Instruktioner för kontaktande radar (GWR) och fristrålande radar
– AMS Device Manager

Emerson Process Management AB

+ EMERSON-CERTIFIERAD. LITA PÅ LEDAREN INOM BRANSCHEN.

Box 1053
651 15 KARLSTAD
Sweden
Phone: +46 54 172700

När ni investerar i Emerson-enheter förväntar ni er bättre resultat. Ni kan förvänta er samma
kvalitet av fabrikscertifierade experter från Lifecycle Services för all diagnostik, fältservice och
reparation på enheter från Emerson och andra tillverkare. Vi kommer till er när ni behöver oss.

www.EmersonProcess.se
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