
NU MED DIREKTANALYSVIA AI



Upptäck 
nya NiVia!
Med nya NiVia får du full koll på hela maskinparken.
Från mätning till analysrapport med åtgärdsförslag.
Snabbt går det också. Tack vare den unika Direktanalysen
får du en omgående indikation på hur dina maskiner
mår. Snart därefter gör MLTs utbildade experter analysen
fullständig. På så sätt behöver du aldrig oroa dig för
otrevliga överraskningar som påverkar er produktion.
Du har full koll. Oavsett anläggning, organisation
och antalet maskiner.

I NiVia-paketet ingår allt:

Startup/utbildning Direktanalys via AI

Mätutrustning Oberoende åtgärdsförslag

Beställ NiVia: +46 (0)31 7427500  |  order@mlt.se

Abonnera på NiVia 
från 65kr/mätning 

och månad. 

* för 150 maskiner



Uppstart/utbildning
Vi hjälper dig och din organisation igång
med allt. Alltifrån att hantera scannern,
till hur du enkelt laddar upp datan.
Introduktionen för dig och er personal
tar en dag och sen är du igång.

Mätning
Att göra en mätning är ska inte vara
svårt. Instrumentet identifierar maskinen
med RFID och utför mätningen med en
knapp. Därefter överförs data via ert WiFi
till MLT för analys och rapportering.

Direktanalys 
I samband med mätningen får du NiVias
unika Direktanalys. Med hjälp av inbyggd
AI-teknik ser du direkt statusen på din
maskinpark. Direktanalysen ger både dig
och MLT kritisk information. Snabbt
identifieras de maskiner kräver omgående
tillsyn. På så sätt kan vi tillsammans
fokusera på de fel och orsaker som är mest
relevanta. Som första indikation skapar
Direktanalysen därmed stort värde på det
som är viktigast för er anläggning.

Analysrapport med åtgärdsförslag
NiVia rapporter levereras regelbundet och
ger er klara insikter i maskinens tillstånd.
Färgkoder och tydliga rekommendationer
hjälper dig i hur du kan planera nödvändiga 
åtgärder. MLT ger löpande analyser, råd 
och input i samband med rapporterna.

Så fungerar NiVia

Uppstart 
/utbildning

Mätning Direktanalys Analysrapport med
åtgärdsförslag

DIREKTANALYS som aldrig sover -  Powered by FRT

FRT står för First Respons Tool och är utvecklat av Asensiot. Tekniken bygger in AI i NiVia-lösningen
och ger därmed möjlighet till direktanalys. FRT har en träffsäkerhet på mer än 99% att identifiera
tidiga skador och defekter på standard processmaskiner. Det ger den första viktiga indikationen på
maskinparkens status och gör det uppenbart var åtgärder bör sättas in. Något som i sin tur skärper
effektiviteten samtidigt som kvaliteten ökar med samma insats.

Nyhet!
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Ångpannegatan 6 417 05 Göteborg +46 (0) 31-7427500 www.mlt.se

Ledande inom industriell mätteknik.

MLT Maskin- och laserteknik AB, grundades 1988. 
Med ett heltäckande erbjudande av system, utbildningar,
produkter och experttjänster är företaget ledande inom

mätteknik. Idag har MLT 35 anställda och verkar 
i 4 länder med huvudkontor i Göteborg.


