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Skapar överblick och struktur – Knyter ihop delarna
i VA-verksamheten.
IDUS och Cactus UniView tecknar samarbetsavtal med fokus på VA-sektorn.
VA-organisationerna står inför en rad utmaningar i fyra viktiga frågor: personal, kompetens,
ekonomi och underhåll. I många av Sveriges mindre och mellanstora kommuner är dessa frågor
speciellt angelägna. Integration och enklare tillgång till information är viktiga faktorer för
framtiden.
- Genom åren har jag träffat många väldigt hårt arbetande inom VA-sektorn. Med ständigt
ökade krav och bibehållna resurser känns ekvationen alltmer obalanserad. Genom att integrera
Underhållssystemet med Driftsystemet skapas en homogen lösning för att styra, övervaka och
effektivt underhålla VA-installationerna säger Glen Nivert, Cactus UniView AB.
- Det är viktigt att driften ligger före med ett kostnadseffektivt underhåll. På en del håll tenderar
brandkårsutryckningarna att ta över vardagen. Genom integration mellan IDUS IS och Cactus
Eye skapas ett proaktivt system som dessutom är enkelt att använda, säger Annette Larsson,
IDUS AB.
Vill även du bygga broar i din organisation och få en effektivare drift? Under 2014 kommer de
första integrerade systemen att installeras. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en
presentation.
Mer information
Annette Larsson, Marknads-och försäljningsansvarig IDUS AB, annette.larsson@idus.se
Glen Nivert, Affärsområdeschef Cactus UniView AB, glen.nivert@cactusuniview.se

Om IDUS AB.
Idus IS är sedan 1992 ett av Sveriges mest använda system för underhåll och kontroll i de flesta branscher som VAanläggningar, processindustri, energianläggningar, tillverkningsindustri, livmedelsanläggningar, sågverk, fastigheter,
läkemedelsindustri, sjukhus, hamnar och turistanläggningar. Idus IS används av såväl små som mycket stora
anläggningar. www.idus.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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