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Hur svenska VA-kunder får ett ännu vassare
Driftsystem
Cactus UniView och Peje´s VA-teknik är båda djupt förankrade i svenska kommuners
VA-drift. Tillsammans hjälper vi nu till att säkra driften för alla kunder med SCADAsystemet AquaView.
Peje och Johan på Peje´s VA-teknik börjar på Cactus UniView from 2013-08-01. Alla de
tjänster som de tillhandahåller idag, kommer även att erbjudas under Cactus UniViews flagg.
Tillsammans erbjuder vi således service/support för SCADA-systemet AquaView och
tillhörande understationer. Dessutom skapar vi migreringsmöjligheter till nya generationers
system.
Migration till Cactus Eye och vidareutveckling
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, men med helt
nya funktioner för din VA-verksamhet.
- Med nya insikter om AquaView och det parallella avtalet med Xylem, får vi förnämliga
möjligheter att införliva ytterligare ett VA-systems allra bästa egenskaper i Cactus Eye säger
Fredrik Bergström VD, Cactus UniView.
Ett system för hela VA-organisationen
Grunden i Cactus Eye är ett fullfjädrat SCADA/DCS system men det erbjuder även verktyg för
att få överblick av anläggningarna, såsom integrerade kartfunktioner, nyckeltalsvyer,
kalendervyer och driftloggböcker. Detta gör att ni lättare kan prioritera och fokusera på de
frågor som är viktigast och därigenom få en effektivare ledning av verksamheten.
- Våra kunder har länge efterfrågat nya funktioner och en modernisering av gränssnittet. Hos
Cactus UniView kan vi ge kunderna allt detta, samtidigt som vi ger löpande service på befintlig
utrustning säger Peje Andersson, VD på Peje´s VA-teknik.
Mer information
Fredrik Bergström, VD Cactus UniView, 0705-81 26 38 fredrik.bergstrom@cactusuniview.se
Peje Andersson, VD Peje´s VA-teknik, 0708-15 05 35 peje@pejesva.se
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Om Cactus UniView.
För snart 40 års sedan installerade vi vårt första driftdatorsystem för Sydvatten. Varje dag
producerar och renar 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
Om Peje´s VA-teknik
Företaget har funnits sedan 1996 och är en viktig samarbetspartner för det stora flertalet av
Sveriges kommuner där Xylems SCADA-system AquaView används. Peje Andersson, VD i
bolaget, har mer än 30 års erfarenhet av styr- och övervakning för VA-anläggningar. Peje var
också med och startade Mactec tidigt 80-tal.
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