Pressmeddelande
Mölndal den 18 september 2012

Cactus Eye, VA-branschens nya driftsystem
Kraven har ökat på VA-branschen och det är hög tid för ett system som möter dagens
krav. Ett renodlat VA-system.
Cactus Eye är starten på en helt ny generation driftsystem från Cactus UniView. Det bygger på
mer än 30 års erfarenhet som finns samlat i våra två driftdatorsystem Cactus CSX och
Uni-View. Cactus Eye förenar de båda tidigare plattformarnas bästa egenskaper, med många helt
nya funktioner inom VA-verksamhetsområdet.
Ett system för hela VA-organisationen
Grunden i Cactus Eye är ett fullfjädrat SCADA/DCS system som också erbjuder verktyg för att
få överblick av anläggningarna, däribland integrerade kartfunktioner, nyckeltalsvyer,
kalendervyer och driftloggböcker. Detta gör det lättare att prioritera och fokusera på de frågor
som är viktigast och därigenom få en effektivare ledning av verksamheten.
Genuint VA-anpassat
Själva distributionen är kanske den del i VA-Sverige där det händer mest. Ålderstigna ledningar
kräver resurser. Kraftig nederbörd ställer ledningsnät och VA-verk på svåra prov. Här är Cactus
Eye ett suveränt verktyg med inbyggda funktioner för läckagesökning, nederbördsmätning,
labbdatasystem och rapportering till myndigheter.
Det säkra systemet med den höga tillgängligheten

Säkerhet för VA-verk har kommit allt mer i fokus. Där allt högre krav ställs på inre och yttre
säkerhet. Cactus Eye är byggt för drift 24/7 med mycket hög garanterad tillgänglighet.
Systemkonceptet innehåller en hel rad säkerhetshöjande åtgärder såsom tydliga användarpolicies,
segmentering, härdade system, krypterad kommunikation med understationer, och distribuerad
redundans.
Mer information
Sven-Olof Olsson, Försäljningschef, 042-24 86 35, sven-olof.olsson@cactusuniview.se
Fredrik Hansson, Utvecklingschef, 0707-28 72 96, fredrik.hansson@cactusuniview.se
Om Cactus UniView.
För snart 40 års sedan installerade vi vårt första driftdatorsystem för Sydvatten. Varje dag
producerar våra system vatten till mer än 5 000 000 svenskar. Kaktusen har gett namn åt vårt
företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet.
Precis som Cactus Eye. www.cactusuniview.se
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