Firma Yokogawa Europe uruchomiła centrum analityczne ASI (ang. Analyser Systems
Integration), zajmujące się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie analityki
procesowej.

Warsztat ASI
24 maja 2016 firma Yokogawa Europe ogłosiła otwarcie centrum analitycznego ASI (Analyser System
Integration). Dzięki powstałemu centrum Yokogawa jest w stanie świadczyć pełen zakres usług
związanych z analityką procesową dla różnego typu instalacji. Kompleksowe podejście znacząco ułatwia
zarządzanie projektem, ze względu na uproszczenie łańcucha dostaw i współpracę tylko z jednym,
odpowiednio przygotowanym zespołem.
Instalacje w zakładach przemysłowych na terenie Europy są w dużej mierze przestarzałe i wymagają
renowacji, modernizacji lub wymiany. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług na wszystkich
etapach projektu, inwestycje tego typu powinny być realizowane kompleksowo. Zadaniem kierowników
projektów jest przede wszystkim odpowiednie zarządzanie przebiegiem inwestycji, co można osiągnąć
poprzez uproszczenie kwestii logistyki i zarządzania ryzykiem.
Loek van Eijck, Manager ds. Analityki Procesowej w Yokogawa Europe mówi: “Mamy przyjemność ogłosić
otwarcie centrum analitycznego <<Analyser System Integration>>. Nowa jednostka stanowi odpowiedź
na rosnące potrzeby związane z próbą uproszczenia procesu zarządzania projektami zarówno dla
starych, jak i nowych instalacji w branżach chemicznej, petrochemicznej, naftowej, gazowniczej i innych.
Mamy styczność nie tylko z analizatorami naszej firmy, ale również z urządzeniami innych producentów,
co stanowi znaczące udogodnienie dla kierowników projektów i samych inwestorów, ponieważ jesteśmy
jednocześnie dostawcą i integratorem systemów, oferującym kompleksowe rozwiązania.”
Jednym z głównych problemów, z którymi mierzą się kierownicy projektów jest znalezienie właściwego
zespołu, z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem w określonych specjalizacjach. Centrum
analityczne ASI firmy Yokogawa posiada wyszkoloną kadrę projektantów i inżynierów, których wiedza i
kwalifikacje poparte są odpowiednimi certyfikatami. Zespół projektowy posiada certyfikat Project
Management Professional (PMP), a wdrażane przez zespoły inżynierskie rozwiązania są zgodne z
obowiązującymi przepisami i normami (w tym ATEX / IECEx) oraz zaleceniami jednostek
certyfikowanych. Fundamentem, na którym tworzone są nowe rozwiązanie jest doświadczenie firmy,
sięgające 150 lat.
Firma Yokogawa od lat tworzy innowacyjne i niezawodne rozwiązania, których zakres został teraz
rozszerzony, dzięki otwarciu centrum ASI. “Wierzymy, że dzięki powstałej jednostce stworzymy
znaczącą przewagę nad konkurencją” mówi van Eijck. “Yokogawa wypracowała swoją renomę poprzez
udział w największych i najnowocześniejszych inwestycjach, a dzięki centrum analitycznemu ASI może
obecnie dzielić się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem z zakresu analityki procesowej na terenie
Europy tam, gdzie wymagane są najwyższej jakości urządzenia analityczne. Współpracując z różnymi
oddziałami firmy Yokogawa na terenie całego świata, osiągamy efekt synergii i wciąż się rozwijamy.”
Centrum świadczy pełen zakres usług – od projektu przez produkcję, montaż, uruchomienie po serwis i
szkolenia. Europejskie centrum ASI współpracuje z podobnymi jednostkami w Azji i USA, dostarczając
rozwiązanie globalnie, co jest istotną zaletą w przypadku międzynarodowych projektów.

Centrum analityczne ASI mieści się w stolicy Hiszpanii, Madrycie. Almudena Mier, manager ASI mówi:
“Stworzyliśmy doskonały obiekt, ze wspaniałym zapleczem i bazą logistyczną. Madryt posiada bardzo
dobre połączenie z resztą Europy i świata, a ponadto stanowi atrakcyjne miejsce pracy, przyciągające
utalentowanych pracowników.”
Centrum ASI stworzony przez Yokogawa Europe ma przede wszystkim na celu uproszczenie łańcucha
dostaw w zakresie rozwiązań dla analityki procesowej i zapewnienie kompleksowych rozwiązań
najwyższej jakości w całym zakresie świadczonych usług, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie
ryzyka projektowego i obniżenie kosztów inwestycyjnych.

