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Henning Grorud,  
Administrerende direktør,  
Phoenix Contact

Service begynner i kundemottaket
Kjære lesere

Når jeg kommer til Phoenix Contacts kundemottak om morgenen og blir møtt av 
vennlige ansikter, har jeg allerede vært i kontakt med god service. Og hvis en  
engasjert assistent hjelper meg å få plass i en full avtalekalender, blir dagen enda et 
hakk vennligere.

Service kan være noe helt hverdagslig så lenge den fungerer. Jeg får riktig hjelp,  
tidspunktet passer og informasjonen kommer. Det er bare når alt dette ikke  
fungerer, at service blir vanskelig. Dessverre er det slik at vi husker negative  
opplevelser bedre enn positive opplevelser.

God service betyr rett og slett at den overgår forventningene mine. Av og til holder 
det med et smil. Andre ganger er det skreddersydd rådgivning som er nøkkelen. I 
denne utgaven av UPDATE tar vi for oss et annet viktig element, nemlig det at  
bruken av stordata blir skalerbar og rimeligere med Proficloud, at bruksanvisninger 
kan være fargerike videoer, og at produkter utvikles i tett kontakt med brukeren med 
mulighet for spesialløsninger. Levering av gratis prøveeksemplarer og gjennom- 
gående dataflyt fra planleggingsprogramvare til individuell produksjon er andre 
positive elementer som vi håper kundene våre liker.

Kundefokus, innovasjon, reaksjonsevne, kommunikasjon og begeistring – disse 
verdiene er selve arvematerialet til Phoenix Contact. Dette får du vite mer om på de 
neste sidene.
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Hva er egentlig service?
Forsøk på en definisjon
Sabine Hubner regnes som „serviceekspert nr. 1“ 
(Pro7) og vet hva hun snakker om. Hun hjelper 
konserner og mellomstore bedrifter som vil (og 
ofte må) skape varige forbedringer i service- 
kulturen sin. Foredragene hennes engasjerer 
både ansatte og ledelse. Slik var det også da hun 
holdt foredrag på Phoenix Contact oppstart- 
arrangement i forkant av Hannover-messen 
2017.

UPDATE: Alle snakker om service, og vi kan lese 
om det overalt. Hver eneste servicetelefon lover 
service, og i mange bedrifter kalles enhetene 
plutselig „serviceavdelinger“. Men hva er egent-
lig service? Hva består det av? Og kan man måle 
service?
Sabine Hübner: Service er en kontinuerlig  
prosess. Den er hele tiden i utvikling. Og ikke 
nok med det: Vi er helt nødt til å utvikle den. 
Derfor snakker jeg alltid om servicekultur
som en del av foretakskulturen. 
En fremragende servicekultur kjennetegnes av 

holdningene vi finner hos hver enkelt i ledelsen 
og hos hver eneste ansatt. En overbevisende 
servicekultur setter et avgjørende preg på hele 
foretaket. Med andre ord ser jeg ikke på service 
som et prosjekt. Det er en holdning! Og det er 
denne holdningen kunden merker i kontakt 
med foretaket.
Kunden kan for eksempel bite seg merke i den 
nyttige tjenesteporteføljen, de intelligente 
prosessene eller den vennlige holdningen hos 
de ansatte.
Nøkkeltall kan gi en indikasjon på kvaliteten 
av enkelte serviceaspekter, men servicekvalitet 
kan ikke vurderes hundre prosent objektivt. Det 
vi kan prøve, er å fange avgjørende øyeblikk der 
vi forstår hvordan kundene opplever oss, hva de 
oppfatter, hvilke kriterier de vurderer oss etter, 
og hvilke ønsker som driver dem
.

UPDATE: Stemmer det at tyske bedrifter har 
dårligere service enn bedrifter i andre land? Og 

Forfatter,  
foredragsholder, taler – 
Sabine Hübner besøkte 
Phoenix  Contact i 2017©
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finnes det lokale forskjeller?
Sabine Hübner: Tradisjonelt sett er Tyskland et
„ingeniørland“, og har vært drevet av en sterk 
teknisk innovasjonskraft. Derfor har service- 
tanken ikke vært så fremtredende. På  
begynnelsen av karrieren min ble service regnet 
som et underordnet tema. Det har forandret 
seg i løpet av de siste tjue årene. Foretakene 
ser at service er helt avgjørende for bunnlinjen. 
Men overgangen fra produktfokus til sympatisk 
og profesjonell tjenesteytelse er vanskelig for 
mange foretak, og for de ansatte i disse  
foretakene. Og ja, jeg ser også regionale  
forskjeller. Historien i en region påvirker alltid 
menneskene som bor der. Det merker man.

UPDATE: Phoenix Contact er et foretak med te-
kniske produkter og kunder fra B2B-segmentet. 
Vi er ikke i kontakt med sluttkunder. Trenger vi i 
det hele tatt „service“ når vi selger rekke- 
klemmer og maskinstyringsløsninger?
Sabine Hübner: Absolutt. Til syvende og sist er 
det alltid mennesker som kjøper av mennesker. 
På B2B-feltet spiller kundeperspektivet, kort 
reaksjonstid, høy tilgjengelighet, fremragende 
kommunikasjon og skreddersydde tjenester en 
ekstra stor rolle. Service er et unikt  
konkurransefortrinn: Jo bedre service- 
konseptet rundt kjerneproduktet er, desto mer 
bidrar service til å styrke foretakets markeds- 
posisjon. Dessuten betyr service effektive  
løsninger: Jo mer gjennomtenkte service- 
prosessene er, desto viktigere blir service som 
økonomisk faktor. 

UPDATE: Hvordan kan et foretak motivere de 
ansatte til å bli mer opptatt av service? Sagt på 
en annen måte: Hvordan gjør man de ansatte til 
proaktive problemløsere? 
Sabine Hübner:  Medarbeiderne må være over-
bevist for å kunne representere merket på en 
god måte. Denne overbevisningen får de hvis 
foretaket lykkes med å gi dem en god blanding 
av anerkjennelse, utfordringer og konsekvenser. 
Det betyr at holdningen hos ledelsen er  
avgjørende: De som ser de ansatte som sta 
esler, skaper nettopp denne kulturen i foretaket 
– de må lede en flokk sta esler. Men de som 
opptrer respektfullt og redelig, og som klarer å 

være gode forbilder, har gode muligheter til å 
skape en fremragende servicekultur. Selvfølgelig 
er også god opplæring og intelligente  
kommunikasjonstiltak viktige. Men dessverre 
blir kommunikasjonskurs ofte bare pussing av 
fasaden. Den rette videreutdannelsen skaper i 
første rekke flere og nye muligheter, og den gjør 
de ansatte mer suverene. Det er nemlig bare 

suverene ansatte som kan bli begeistrende 
servicehelter. 
UPDATE: Er service et passivt fenomen, eller kan 
jeg som kunde påvirke servicen positivt?

Sabine Hübner: Selvsagt har kunder innflytelse. I 
foredragene mine oppmuntrer jeg tilhørerne til å 
gi tydelig tilbakemelding, både positiv og  
negativ, når de opptrer som kunder.  
Tilbakemelding utløser selvrefleksjon. Og det er 
de foretakene som hele tiden reflekterer over det 
de gjør, som blir servicemestere. Men for kunder 
gjelder også ordtaket „Som man roper i skogen, 
får man svar“. Den som roper med respekt, får 
som regel også et respektfullt svar.  
Servicemedarbeidere er ikke dørmatter.
UPDATE: Takk for samtalen. ■

„ Service er et  
unikt  
konkurranse 
fortrinn.Og  
service er  
effektive  
løsninger.“ 
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Lange fiberhaler og myke 
bøyeradier gjør det  
enklere å skjøte  
følsomme glassfibre Lytting skaper innovasjon

Nærhet til kunden var nøkkelen i utviklingen av skjøteboksen
Tykkelsen på fingrene, bredden på ryggen, 
bøyeradier og kabelbroer – før den nye skjøte-
boksen for fiberoptiske kabler kunne lanseres, 
måtte utviklerne lytte grundig til brukerne og 
forstå problemene deres. 

Havnen i Hamburg er en innfallsport til verden, 
hjertet i en millionmetropol og en av Europas 
største omlastingsstasjoner for containere.  
Når tid er penger er all nedetid katastrofalt. 
Mens de flere tonn tunge containerbroene glir 
langs betongløypene, sørger glassfiberkabler  
under terminalene for problemfri styring og 
kommunikasjon. Vedlikeholdssjaktene er bare 
80 cm brede, og montørene har brede rygger. 
Om vinteren er de dessuten pakket inn i tykke 
jakker. Klærne henger seg ofte opp i hindringer 
som stikker ut. Da er det uflaks hvis disse  
hindringene er spleiseboksene til de fiberoptiske 
kablene. Et rykk, og kabelen er røket.

Sebastian Güse har fulgt med på arbeidet til 
mange av dem som monterer de fiberoptiske 
kablene, også kalt spleisere. „Én ting jeg ble 
oppmerksom på, er at det ikke alltid er  
slanke mennesker som kobler sammen  
fiberoptiske kabler.“ Industriingeniøren har hatt 
en bratt lærekurve, både når det gjelder finger-
tykkelse og avrevne datakabler.
 

De som tror at de følsomme datakablene i glass 
behandles nennsomt, har ikke tatt en titt inn i 
lokalsvitsjene til de lokale  
telekommunikasjonsoperatørene. „Det hender 
rett som det er at spleisebokser settes inn i  
vanlige skap hvis det ikke er plass i  
koblingsskapet.“

Fra observasjon til prosjekt
Det er omkring to år siden Güse sammenfattet 
erfaringene sine i en produktspesifikasjon. Målet 
hans var å utvikle en helt ny skjøteboks. Der 
skulle det også være plass til tykke fingre. Skjøte-
boksen skulle ligge tett inntil veggene i tilførsels-
sjaktene i stedet for å stikke ut i dem, den skulle 
være så robust at glassfiberkabler kunne kobles 
trygt til passende tilkoblingspunkter og plugg-
forbindere også i røffe miljøer, og den skulle ha 
en fremtidsrettet og holdbar konstruksjon.

Det ble opprettet et prosjektteam, utviklerne 
skisserte de første utkastene, og produksjons-
planleggerne gjorde utkastene om til konkrete 
produkter. Teamet inviterte praktikere fra miljøet 
rundt telekommunikasjon, fra håndverk, maskin- 
og bilproduksjon samt prosessteknikk, til  
lokalene sine i Blomberg for å få et praksisorien-
tert perspektiv på produktutviklingen.

 

Rubrik06 UPDATE 4/18



„Utfordringen var at vi også ville ta hensyn til 
helt motstridende krav. Vi innhentet til og med 
synspunkter fra eksperter på oljeplattformer.“

I foretakets egen produksjonsavdeling ble 
utkastene forvandlet til de første prototypene. 
Og de hadde en rekke detaljer som vekket  
begeistring hos ekspertene. Sebastian Güse 
forteller entusiastisk om de banebrytende  
løsningene som skjuler seg under den massive 
stålplaten: „For eksempel er den myke  
stigningen på kabelen over metallbroen inne i 
skjøteboksen et tegn på høy kvalitet“. Men før 
boksene kunne leveres til kundene, måtte de 
innom kontrollørene på godkjennings- 
laboratoriet. Güse stønner når han tenker tilbake 
på det: „Det var nesten så jeg trodde vi skulle 
kontrollere oss til døde.“

I dag er han glad for at ingeniørene var  
iherdige da de lette etter svake punkter:

„Boksen lar seg nesten ikke ødelegge. Det gir 
oss tilgang til helt nye bruksområder, fra  
maritime omgivelser til bruk under bakken og i 
fjellet.“ 

Et utmerket resultat
Kvalitetsplanleggere forberedte serie- 
produksjonen hos Phoenix Contact, og  
avdelingen for strategisk innkjøp identifiserte 
partnerforetakene som skulle levere  
komponentene. Produktsjef Güse stråler når han 
stryker over det velformede lokket på „sin egen“ 

skjøteboks for fiberoptiske kabler. „Phoenix  
Contact er kjent for å utvikle mange nye  
produkter. 

Hvert år blir noen ganske få av dem kåret til 
innovasjonshøydepunkter. I 2018 var skjøte- 
boksen ett av dem.“

Markedet for raske fiberoptiske datakabler er 
i vekst over hele verden. Derfor overrasker det 

ikke at det vekket oppsikt da den  
innovative skjøteboksen ble presentert på  
messer som Light + Building og Hannover- 
messen. Nå er den driftige produktsjefen i gang 
med å finne nye bruksområder, nye mål og enda 
mer robuste hus. „Vi vil utvikle en hel  
produktserie rundt skjøteboksen vår.“

Man kan med andre ord være sikker på at 
Güse også fremover kommer til å lytte til  
kundene sine og følge nøye med på hvordan 
de jobber. Og på at boksen „hans“ kommer til å 
være enda litt bedre å håndtere i fremtiden. ■

For mere informasjon skriv inn Webcode #0336  

„ Markedet for fiberoptiske 
kabler vokser mye sterkere 
enn markedet for kobber-
kabler, særlig i Kina.“ 
Sebastian Güse, Produktmanager 

Skjøteboks for  
fiberoptiske kabler:  
Med innebygde ønsker 
fra kundene
Stabilt metallhus med kompakte 
utvendige mål

• Store bøyeradier
• 2,4 m lange fiberhaler
• Tretrinns trykkavlastning 

inkludert aramidgarn- 
fastspenning

• Spleisekassett med bøyd krage
• Festeskinneadapter, kan også 

monteres på siden
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Når standardløsningen ikke er nok
Spesialløsninger – utviklet for kunden
Phoenix Contact er ledende innen klemmer, og 
denne elektroniske koblingsteknikken har vært 
en del av foretaket helt fra begynnelsen av. I 
tillegg til at Phoenix Contact hele tiden  
videreutvikler det populære produktet, arbeider 
vi også med å tilfredsstille eksklusive ønsker fra 
kundene.

„Vi trenger en diode-pluggforbinder til  
pantografstyring!“ Denne helt spesielle  
forespørselen fikk utviklerne i Phoenix Contact 
fra salgsmedarbeiderne som arbeidet med en 
fransk jernbaneprodusent. „Vi har et lite jern-
baneteam som arbeider med skinnegående 
kjøretøyer og jernbaneinfrastruktur“, forteller 
produktsjef Moritz Krink. Derfor er ordet  
pantograf ikke nytt for den 30 år gamle elektro-
teknikeren og bedriftsøkonomen. Pantografen er 
strømavtakeren på et elektrisk lokomotiv.

Utfordringen for alle elektriske forbindelser 
på kjørende enheter ligger i kombinasjonen av 
konstant vibrasjonsbelastning, trange forhold 
ved montering og høy temperatur- 

belastning. Samtidig må selve plugg- 
forbinderen av HMS-hensyn ikke bli  
varmere enn 85 °C. Dessuten må skinnegående 
kjøretøyer også overholde spesielle forskrifter 
om brannvern. Det betyr strenge krav, både til 
materialet og til utviklerne.

Lønner det seg?
Ønsket om den spesielle pluggforbinderen  
havnet på skrivebordet til Moritz Krink.  
Jernbaneeksperten arbeider som produktsjef og 
er bindeleddet mellom feltservice, salg og utvik-
lere. Han begynte med å bruke kunnskapen sin 
om bedriftsøkonomi: Finnes denne  
komponenten fra før? Lønner innsatsen seg i lys 
av hvor mange enheter vi regner med å  
produsere? Vil kunden ha enerett på  
komponenten, eller får vi lov til å selge den til 
andre kunder etter å ha utviklet den?

Etter denne lønnsomhetskontrollen kom den 
første tekniske vurderingen. Nå var det detalj-
kunnskap og ingeniørekspertise det kom an på. 

Diode-pluggforbinderen 
går pålitelig i lås i  
klemmen

08 UPDATE 4/18Tjenester



Hvilke rammebetingelser måtte den nye  
komponentpluggforbinderen tilfredsstille?  
Hvilke materialer egnet seg? Hvilke standarder 
måtte overholdes? Det franske jernbane- 
konsernet har en egen godkjenningsliste for  
innkjøpene sine. Bare det som står oppført på 
listen, slipper gjennom nåløyet. Alle  
opplysningene ble registrert i en første  
produktspesifikasjon. Den dannet grunnlaget 
når avgjørelsen skulle treffes: „Kan vi ta  
oppdraget“

Trinn for trinn frem til den ferdige 
pluggforbinderen
„Så kom turen til designerne. Vi har et  
internasjonalt fellesskap av utviklere, og  
utkastet som passet for oss, kom fra Polen“, 
forteller Moritz Krink. I tillegg til at vi brukte 
digitale datasett, tok vi også i bruk Rapid
Prototyping slik at vi kunne vise de første hånd-
faste produktene. „Dem tok vi med oss til  
produsentens hovedkvarter i Paris“, husker Krink.
Igjen satte han seg ned med forretningsfolk 
og ingeniører. Jernbanekonstruktørene lot seg 
overbevise av utkastet, og produksjonen kunne 
starte.
„Vi trengte i overkant av seks måneder før vi  
kunne levere den første pluggforbinderen“, 
forteller Krink. Først måtte verktøyavdelingen på 
fabrikken lage de komplekse bøye- 
verktøyene som passet til oppgaven, og  

avdelingen for materialinnkjøp måtte få tak i 
råstoffene som trengtes. Omkring 50  
kundeprosjekter er i arbeid hos produkt- 
markedsføringsavdelingen for rekkeklemmer. „Vi 
får forespørsler mye oftere, men av og til lønner 
ikke innsatsen seg“, forklarer Krink.

De første modellene bestod omfattende støt- 

og vibrasjonskontroller på et sertifisert,  
uavhengig testlaboratorium. Brannvern- 
forskrifter måtte overholdes og materialet måtte 
testes for alle eventualiteter.

„Løsninger for jernbanekunder er krevende, 
med prosjekter som kan gå over lang tid“,  
forklarer Krink. Det overrasker ikke, for  
komponentene må fungere pålitelig i maskiner 
med lang levetid. Da er det ikke rom for kjappe 
løsninger. Derfor er også Krink og kollegene hans 
ekstra stolte når nye høyhastighetstog suser 
gjennom landskapet, og „deres“ helt spesielle 
løsning fra Phoenix Contact er med ombord. ■

God dialog:  
Moritz Krink (til  
venstre) og utviklings- 
ingeniør Christian  
Kloppenburg (til høyre)  i 
samtale med redaktør 
Lutz Odewald

„ Løsninger for  
jernbanekunder er  
krevende, med prosjekter 
som kan gå over lang tid.“ 
Moritz Krink, produktsjef 

09UPDATE 4/18 Tjenester



Sveve på en sky
Proficloud gir enkel og trygg tilgang til dataskyen
Stordata på prøvebasis, et datasenter til leie, 
digitalisering uten risiko – av og til kan den 
digitale verden være enkel og full av muligheter, 
bare man får riktig service.

„Sikkerhet er jo ikke noe problem lenger“ -  
øyenbrynene til Mathias Weßelmann trekker seg 
irritert sammen. „Det diskuterte vi inngående 
for fem år siden. Ingen er interessert i det nå.“ 
Av og til kan gale spørsmål gi riktige svar. For 
ekspertene i Proficloud er det lenge siden  
datasikkerhet var et tema. Det nye teamet er 
mer opptatt av mulighetene som ligger i  
skyteknologien. 

Når man sitter sammen med Proficloud- 
ekspertene, merker man raskt at de er opptatt av 

hvilke tjenester de kan tilby. Skyteknologi er en 
kundeorientert disiplin som vier seg til  
brukernes problemer og utvikler løsninger  
sammen med dem. Teamleder Mathias  
Weßelmann forklarer: „Med Proficloud kan 
også små og mellomstore bedrifter digitalisere 
prosessene sine. Digitalisering betyr håndtering 
av datastrømmer. For få år siden var stordata 
noe som krevde store datasentre. Men dette har 
skyteknologien forandret fullstendig.“

Det betyr at små bedrifter kan sette ut  
håndteringen av datastrømmene og evaluere 
dem på en enkel og praktisk måte. „Forestill deg 
et vannverk som vil overvåke effekten av  
pumpene sine. De har ikke midler til å få seg 
sitt eget datasenter. Phoenix Contactsørger ikke 

Arno Fast 
En vaskeekte brasilianer som har 
vært med på Proficloud-teamet 
nesten helt fra begynnelsen av. 
Han var der for fem år siden, da 
de første dristige tankene rundt 
prosjektet tok form, og er fortsatt 
en viktig del av teamet. Han er 
utdannet elektrotekniker og  
representerer Proficloud på  
messer. Det er som regel han som 
er det første kontaktpunktet for 
interesserte foretak.

Dennis Fittkau 
Dennis er IT-spesialist, 26 år  
gammel og yngstemann på laget, 
men han har allerede kunnet høste 
solid erfaring innen informatikk 
hos en stor detaljhandelsbedrift. 
Han er begeistret over de faglige 
utfordringene, den kameratslige 
tonen og følelsen av å være  
gründer selv om han jobber i et 
stort foretak.
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bare for at dataene overføres på en trygg måte. 
Vi følger dataene helt frem til det  
„virtuelle datasenteret“, det vil si til Proficloud. 
Enten det gjelder konfigurasjon, tilgang,  
behandling, grensesnitt eller styring, går det 
enkelt og greit å håndtere stordata. På  
grunnlag av moderne datanalyser kan kunden 
treffe kvalifiserte avgjørelser, utarbeide  

prognoser og forbedre den operative  
prosesstyringen.

Når det gjelder økonomi, har Proficloud den 
fordelen at tjenestene kan bestilles  
tidsbegrenset og etter forbruk. Med andre ord 
er tjenesten skalerbar. Er det for godt til å være 
sant? „Vi vil gjøre tilgangen til Proficloud så  
enkel som mulig“, forklarer Mathias Weßelmann, 
og det ser ut til å fungere: Over 1000 registrerte 
brukere taler sitt tydelige språk. ■

For mere informasjon skriv inn Webcode #2031  
i søkefeltet på vår hjemmeside.

Mathias Weßelmann 
Ingeniøren innen automatiserings-te-
knikk har vært ansatt i Phoenix Contact 
siden 2010 og har vært med på arbeidet 
med urversjonen av Proficloud, som nå er 
patentbeskyttet. Til å begynne med var 
det mange som trakk på smilebåndet av 
løsningen, men nå vil så å si alle ha den. 
35-åringen er en av „Proficlouds fedre“ og 
da teamet ble offisielt, kunne han sette 
i gang for alvor. Han legger stor vekt på 
gründerånden som preger det lille tea-
met, den overbevisende kreativiteten og 
den profesjonelle innstillingen.

Robert Bieber 
Hvis et ungt menneske ikke blir 
fristet av storbylivet, men likevel 
vil skape teknologiske  
nyvinninger, er Bad Pyrmont 
det rette stedet. Slik var det 
for Robert, 29 år og utdannet 
informatiker. Fordi han hadde de 
rette kvalifikasjonene,  
passet han dessuten perfekt inn 
i Proficloud-teamet.

Burim Kameri 
Programvareutvikleren (32) 
som er utdannet informatiker 
arbeidet med mobile løsninger 
allerede før han begynte hos 
Phoenix Contact. Sky-utvikleren 
og prosjektlederen er opptatt av 
Proficloud-brukernes  
hightech-komponenter. Han 
lar seg fascinere av tanken på å 
håndtere den industrielle  
versjonen av tingenes internett.
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Tenkt i dag – på plass i morgen
En gjennomtenkt serviceløsning for vareprøver hjelper   
produktdesignere

For at digitale tanker skal bli til håndfast  
virkelighet, er mer en 3000 av komponentene i 
Phoenix Contacts portefølje av pluggforbindere 
og kretskortklemmer tilgjengelige
som vareprøver. Og denne tjenesten er både gra-
tis og ekstremt raskt. Bestill i dag, og vareprøven 
sendes i morgen. 

Ved utviklingen av et produkt brukes det i første 
omgang datasett. Det brukes en CAD-modell der 

en virtuell pluggforbinder settes inn i et  
elektronikkhus og hele komponenten designes 
digitalt. Men også de mest erfarne  
konstruktørene kommer til et punkt der dataene 
må bli til noe mer håndfast, og produktet kan 
vurderes ordentlig.

Det er her Phoenix Contacts vareprøve- 

service kommer inn. 
Utviklerne kan ta utgangspunkt i ulike  

produktlister og velge sin individuelle løsning 
ut fra hvilke tekniske egenskaper de trenger. 
Hvis man vet artikkelnummeret, kan man bruke 
søkevinduet til å åpne siden med detaljert  
informasjon. Hvis vareprøven er  
tilgjengelig for direkteforsendelse, kan det 
bestilles med et bestillingsskjema på  
artikkeldetaljsiden.

Det finnes passende produktlister og
bestillingsmuligheter for følgende kategorier:
• Kretskortklemmer åpner for enkel og sikker 

overføring av signaler, data og effekt rett til 
kretskortet. Enten det gjelder prosess- 
grensesnitt,  automatiseringskomponenter 
eller frekvensomformere, er det mye å velge 
i blant kretskortklemmer. Det finnes både 
metriske og tommebaserte delingsmål, og 
det kan fås alt fra miniatyr-kretskortklemmer 
med delingsmål på 2,5 mm til høyeffekts-
klemmer med delingsmål på 20 mm.

• Kretskortpluggforbindere gir en universell og 
vedlikeholdsvennlig tilkobling til nesten alle 
apparatutforminger i en rekke bransjer og på 
mange markeder. Komponentene gir en rask 
forbindelse og fritt valg av tilkoblingstype. 

„ Vareprøvene kom raskt, og 
det var ingen feil. God  
service!“ 
Frank Hofmann, Sigmann Elektronik GmbH 

Fra virtuell verden til 
håndfast virkelighet –  
takket være rask levering 
av vareprøver
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Kretskortpluggforbinderne fra Phoenix  
Contact kan fås til delingsmål fra 2,5 til 15 mm 
og strømstyrker opptil 125 A.

• Rundpluggforbindere til industriell  
automatisering er tilgjengelige i mange stør-
relser: fra 5 til 67 mm, rette eller  
vinklede, ekstruderte eller for  
konfeksjonering på stedet.

• Solcelle pluggforbindere dekker et bredt 
spekter: AC eller DC, rund eller kantet. De 
brukes til rask og enkel trekking av  
ledninger til solcelle moduler og  
vekselrettere på stedet. Også  
komponentpluggforbindere og  
tilkoblingsteknikk for kretskort samt tilbehør 
kan skaffes som vareprøver.

• Datapluggforbindere – produktserien Pluscon 
data har en rekke konstruksjonsformer,  
kodinger og plugghoder og sørger for  
fleksibel og pålitelig dataoverføring. Plugg-
forbinderne og ledningene kan  
konfeksjoneres individuelt og finnes til  
datahastigheter på opptil 40 GBit/s. 

Enkel prosess
Etter å ha vurdert de digitale  
dataene, kan utvikleren bestemme om 
vareprøven skal bestilles.  
Bestillingen skjer online med bare noen få  
tastetrykk. Dessuten krever den ikke tilgangs-  
eller kundedata, noe som gjør  
bestillingsprosessen ekstra enkel. Det ønskede 
produktet sendes gratis rett til kunden.

Hvis Phoenix Contact mottar bestillingen på 
en hverdag før klokken 14, sendes artikkelen  
gratis samme dag. Dessuten opprettes det  
kontakt med den lokale salgsavdelingen for at 
eventuelle spørsmål skal kunne besvares direkte.

Det blir knapt enklere å overføre gode
ideer til virkelige løsninger. ■

„ Tjenesten fungerte fantastisk 
raskt og enkelt. Og alt stemte 
uten problemer.“ 
Dominik Vielmetter, ETW Wollmershäuser 

„ Jeg er svært fornøyd med løsningen for 
prøveeksemplarer. Vi bestilte klemmer og 
fikk ulike prøveeksemplarer. Dette var ikke 
bare utgangspunktet for et produkt, men 
også for en større ordre.“ 
Rainer Birkelbach, Lumicoin Elektronik 
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I flytproduksjonen be-
handler én ansatt hele 
ordren, fra tilskjæring av 
monteringsskinnen via 
montering og til pakking

Fastlane-produksjon av  
rekkeklemmelister
Spesialtjenester gjør klemmer til noe mer enn et  
samlebåndsprodukt

Trenger bedriften din noe helt spesielt? Strekker 
ikke kapasiteten på bedriftsverkstedet til? Må 
det gå ekstra raskt? Fastlane er Phoenix  
Contacts løsning for kunder som trenger  
individuelle tjenester. 

„Vi er eksperter på rask levering, individuelle 
produkter og spesialløsninger.“ Det er tydelig at 
Christian Bakker er stolt når han beskriver hva 
avdelingen hans arbeider med. „Vi produserer 
komplekse kundeløsninger ved behov.  
Bestillingen foregår komfortabelt via  
konfigurasjonsprogrammet Project complete og 
er tilpasset de aktuelle behovene. Takket være 
stadige prosessforbedringer, kommer det  
dessuten til å gå enda raskere i fremtiden.“

Stadige forbedringer
I spesialproduksjonen er det først og fremst 
optimalisering det dreier seg om. Her havner 
oppdrag fra kunder som trenger „det lille ekstra“. 
I tillegg til ferdigmonterte rekkeklemmelister, 

lages det også spesielle sett, det monteres  
klemmebokser etter bestemte spesifikasjoner, 
eller klemmeboksene spesialproduseres med 
egne farger. „For Europa foregår produksjonen 
her i Blomberg og i Polen“, forteller Bakker.  
„Dessuten tilbyr nesten alle produksjonsstedene 
våre over hele verden denne spesielle tjenesten“. 
Som Senior Project Manager er han fortrolig 
med prosessen. Han har ansvar for  
prosessoptimaliseringen for „Value Added  
Services“. 

Bestillingen begynner på kundens arbeids-
plass ved at kunden legger inn data i  
planleggingsprogrammet Project complete. 
Programmet har et CAD-grensesnitt med  
mulighet for direkte bestilling. Deretter  
gjennomgår bestillingen en plausibilitets- 
kontroll samt at pris og leveringstid beregnes. 
Når bekreftelsen foreligger, går oppdraget rett i 
produksjon.
• Her starter behandlingen med plukking av 

enkeltdelene som trengs inkludert tilskjæring 
av riktig monteringsskinne og passende 
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kabelkanaler. 
• ENeste trinn er selve elementmonteringen, 

og hele koblingsskapet settes sammen. 
• Parallelt med dette arbeidet begynner pro-

duksjonen av etiketter som skal festes på de 
ferdig monterte spesialløsningene.

• Deretter gjennomgår alle funksjonene en 
omfattende kvalitetskontroll.

• Til slutt havner den ferdige komponenten i 
riktig emballasje, før den går til forsendelse.

Full flyt i produksjonen
DTjenesten er svært populær, og har en impone-
rende vekst både i Tyskland og på verdensbasis. 
Dette er en god grunn til å tenke nytt når det 
gjelder produksjonen.
Produksjonsteamet Blomberg/Polen som leverer 
til de europeiske markedene, setter en ny  
standard. „For øyeblikket omstrukturerer vi  
prosessene våre. Vi går bort fra verksted- 
produksjon der komponentene går fra stasjon 
til stasjon og settes sammen del for del, til de er 
ferdige.

I stedet innfører vi flytproduksjon, der én  
ansatt arbeider på spesialutformede arbeids-
plasser og tar seg av nesten hele produksjons-
prosessen til komponenten sendes til  
kvalitetskontroll“, forklarer prosjektleder  
Christian Bakker. Denne produksjonsmåten 
innebærer avvekslende arbeid og er  
tilfredsstillende for de ansatte i spesialtjenesten. 

Dessuten blir prosessene betydelig raskere. 
Derfor har denne metoden fått navnet Fastlane.

Dette er noe kundene vet å sette pris på, og 
mange ser Phoenix Contact som en naturlig  
forlengelse av sin egen  
produksjonsvirksomhet. ■

„ 

Kunden ønsker seg ikke 
bare komponenter, men er 
minst like opptatt av  
service.“ 
Christian Bakker, Senior Project Manager
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FPass føttene. Her kom-
mer populære produkter i 
full fart til videre  
forsendelse

Rask levering av rekkeklemmer
En titt bak kulissene innen lager og logistik
Hva er poenget med innovative produkter hvis 
de ikke når frem til kundene? Phoenix Contact 
har gjennomtenkte logistikkløsninger slik at 
kunder over hele verden får produktene sine 
raskt. Derfor starter flyplassbehandlingen alle-
rede i bedriftslokalene.

Logistikkens verden er ikke bare tall og  
klokkeslett. Den er også et helt eget språk. Vet 
du hva som skjuler seg bak det engelske  
begrepet „premating“ eller hva en skannerportal 
er innen logistikken? Eller var du klar over at 
kaoslagring ikke er det minste rotete?

Grønt går gjennom
Det er ikke hvem som helst som slipper inn hit. 
Sentrallageret i Blomberg er en sikkerhetssone. 
Det vil si at deler av bygningen har en ekstra høy 
sikkerhetsstatus og så å si hører til flyplassen. 
Hit slipper man bare inn hvis adgangskortet har 
en grønn prikk. Og denne prikken får man ikke 
uten å fp sikkerhetsklarering.

 Det virker kanskje omstendelig her på  

lageret, men på flyplassen får det prosessen til å 
gå mye raskere. Der slipper man nemlig å bruke 
tid på omfattende kontroller.

Men i dag får vi være med inn. For å forstå
hvordan logistikken fungerer følger vi vareflyten 
på det over 12 000 m2 store logistikkområdet 
i lokalene i Blomberg. Varene som kommer til 
lageret, er for det første deler og råvarer fra leve-
randører. For det andre er det produkter fra den 
interne produksjonen. De er pakket  
enkeltvis, eller de kommer i såkalt lasteutstyr. 
Phoenix Contact bruker over 1 000 000 slike grå 
plastbeholdere. 35 ansatte registrerer omkring 
8700 leveringer fem dager i uken, døgnet rundt.

Virtuos vareflyt
Herfra går alt i et vanvittig tempo. Ca. 50 % av 
alle leverte deler mellomlagres bare en kort 
stund og forlater lageret i Blomberg nesten  
umiddelbart. „Premating“ betyr at artikkelen 
kombineres med lasteutstyret allerede i pro-
duksjonen, og at data som vekt, antall og  
transportordre lagres i det automatiske  
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smådelslageret. Dette gir kort gjennomløpstid. 
Over 37 700 ulike artikler får plass i de gigantiske 
hallene. 193 000 grå lagerbokser og over 3300 
pallelagerplasser er fordelt på til sammen 29 
ganger.

Distribusjonen styres ved hjelp av et gje-
nnomtenkt varestyrings- og logistikksystem. 
Ved hjelp av registreringen i varemottaket og 
sensorene på lageret „vet“ systemet hvor det er 
ledig plass i reolene. Releer foran på høyre side, 
rekkeklemmer oppe til venstre – denne typen 
systemer er avleggs. Nå er det kaoslagring som 
gjelder, og det sparer enormt med plass.
Robotsystemene som brukes her, fyker gjennom 
gangene i opptil 22 km/t og tar varer inn og ut av 
hyllene, alt etter behov. Transporten til og fra det 
høyteknologiske lageret foregår på transport-
bånd med en samlet lengde på 5350 meter.

Den menneskelige faktoren
I neste trinn er det plukking og pakking som står 
på planen. 130 ansatte arbeider nesten døgnet 
rundt og klarer til sammen over 20 000  
operasjoner, såkalte plukkinger, per dag. De  
samles i ca. 5000 kolli. I gjennomsnitt forlater 
varer med en samlet vekt på 127 tonn  
logistikksenteret hver dag. Det tilsvarer vekten 
av 43 elefanter.

Hvis du går videre herfra, må passe føttene 
og se deg godt for. Gaffeltrucker suser gjennom 
lastesonen med få sekunders mellomrom. De 
klargjør de utgående vareforsendelsene i et 
rasende tempo. På 14 lasteramper lastes ca. 29 

lastebiler hver dag. Fem av dem hører til  
bedriftens egen flåte. Sentrallageret sender 
leveranser til datterselskapene over hele verden 
hver eneste dag, eller ved behov. ■

Venstre bilde:  
Skannerportalen 
 identifiserer og  
kontrollerer den mottatte 
varen før den går videre til 
lageret 
 
Høyre bilde: 
Produkter møter  
bestillinger – her plukkes 
varene

Status: Kjent avsender

Hvis et foretak vil at vareforsendelsene skal klargjøres raskere på 
flyplassen, kan de be om statusen „kjent avsender“. Dette  
forutsetter at foretaket består regelmessige sikkerhetskontroller hos 
tyske luftfartsmyndigheter (Luftfahrt-Bundesamt). Bare ansatte som 
har bestått egne prøver, får tilgang til bedriftsbygningene som brukes 
til dette. De må også gå på egne kurs. Og dette gjelder uten unntak: 
Selv ledelsen i Phoenix Contact må tilfredsstille kravene. Både  
bygninger, leveringssoner og lastesoner er underlagt strenge  
kontroller. Selve varen må beskyttes mot uautorisert tilgang fra  
tredjepersoner, og transportkjeden frem til flyet må dokumenteres.

Men innsatsen lønner seg, for statusen gjør at levering med luft-
frakt går raskere. Dette sparer kostbar tid, og er god service til  
kunden.
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Verden på nett krever 
åpenhet, men også smart 
IT-sikkerhet Datastrømmenes livvakter

Sikkerhet på nett er livsviktig for foretak
SMens du leser dette, er du under angrep. Det 
skjer hele tiden. For også serverne og dataene i 
din bedrift er koblet til nettet. Digitalisering og 
industri 4.0 byr på enorme muligheter, men er 
også en innfallsport for datatyver.

I 2017 gjennomførte det tyske direktoratet for 
IT-sikkerhet (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik, BSI) en spørreundersøkelse 
der 70 prosent av foretakene og institusjonene 
som deltok, oppga at de allerede hadde vært mål 
for angrep. Annethvert foretak kunne fortelle 
at angrepene hadde hatt konsekvenser, og at 
produksjonen hadde blitt avbrutt. Spørsmålet er 
altså ikke om man blir angrepet, men når  
angrepet skjer og hvordan man kan beskytte 
seg.

Det eldste trikset er kanskje at man kobler 
seg fra og drar ut kontakten. Men i dag er det å 
fysisk koble produksjonsnettverkene fra nettet 
en i overkant drastisk løsning. Samspillet med 
leverandører og kunder eller med IT-systemer er 
for viktig. De velkjente brannmurene, det vil si 
programmerte datasperrer, er heller ikke noen 
uoverkommelig hindring for IT-eksperter med 
urent mel i posen.

Derfor bruker dagens eksperter på IT- 
sikkerhet langt mer raffinerte metoder.  
Tidsfaktoren er viktig når IT-infrastrukturen 

er under angrep. Et profesjonelt og målrettet 
angrep (Advanced Persistent Threat, APT) skjer 
vanligvis i flere faser. Først bruker angriperen en 
PC til å få tilgang til nettverket. Så blir system-
miljøet analysert, og deretter kommer  
innbruddet i foretakets lokale IT-infrastruktur. 

Overvåkning med IRMA
Derfor er det viktig at alle deltakere og  
kommunikasjonsforbindelser overvåkes  
konstant. Storebror har med andre ord sin  
funksjon. Og det er her Phoenix Contacts løsning 
for Security Appliances kommer inn. Kundene får 
hjelp av erfarne kontaktpersoner gjennom hele 
livssyklusen til industrianlegget. Tjenestene  
omfatter alt fra analyse av den aktuelle tilstan-
den via utvikling og implementering av tiltak 
i samarbeid med kunden, og til permanent 
opprettholdelse og optimalisering av sikkerhets-
nivået.

Sikkerhetsløsningen kalles IRMA. Forkortelsen 
står for automasjon av risikohåndtering for  
industrien (Industry Risk Management  
Automation) og kommer fra salgspartneren vår 
Videc Data Engineering. IRMA er basert på en 
herdetLinux-applikasjon som leveres på en  
industri-PC som BL Rackmound fra Phoenix 
Contact. Det er ikke nødvendig å avbryte driften 
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av anlegget for at løsningen skal kunne  
integreres. Det holder med en mirror- eller SPAN-
port på den sentrale nettverks-svitsjen, og IRMA 
er klar til bruk etter kort tid og uten omfattende  
konfigurasjonsarbeid. 

Uvanlig betyr mistenkelig
Systemet lar seg plassere i svært ulike nettverks-
segmenter i anlegget, og registrerer automatisk 
alle tilknyttede enheter og kommunikasjons- 
forbindelsene mellom dem. I motsetning til 
andre løsninger er IRMA helt passiv slik at nett-
verksytelsen til applikasjonen ikke blir påvirket. 
I tillegg er det ikke nødvendig at sertifiserte 
produksjonsanlegg og prosesser sertifiseres på 
nytt. Den innhentede informasjonen samles i 
et kontrollpanel og vises oversiktlig. Det vil si at 
brukeren kan overvåke og evaluere all  
kommunikasjonen i ett grensesnitt.

Men det nytter ikke å lete etter dagligdagse 
hendelser. Her er det det uvanlige som gjelder. 
Etter at enhetene og forbindelsene er validert, 
oppdages og rapporteres nye deltakere og  
uvanlige forhold i nettverket ved at faktiske data 
sammenlignes med måldata i sanntid. Uvanlig 
mange forespørsler, økte datavolumer eller 
avvikende tilganger kan være symptomer på et 
angrep.

På den måten er det mulig å oppdage og 
forhindre potensielle angrep allerede mens de 
er under forberedelse. IRMA kan også brukes på 
systemer som det ikke leveres patchløsninger til 
lenger, som Windows NT/2000/XP, eldre  
styringer eller OPC Classic-programmer.

Litt ekstra orden med på kjøpet

En hyggelig bieffekt for alle nettverksoperatører 
er at det ikke lenger er nødvendig å lage  
strukturplaner for nettverket. Det kan IRMA ta 
seg av. Uønskede kommunikasjonsforbindelser 
blir synlige umiddelbart og feilkonfigurasjoner 
i nettverket kan identifiseres. Takket være den 
integrerte risikohåndteringen er det også mulig 
å utføre prosesser innen IT-risikohåndtering. 
Informasjonen som genereres, gir ikke bare 
god oversikt. Den gir også et godt grunnlag for 
overholdelsen av mange anerkjente sikkerhets-
standarder

Men det stopper ikke med integrasjonen av 

IRMA systemet:
IT-sikkerhet er en permanent utfordring. Mens 
en angriper kan sikte seg inn på ett svakt punkt, 
må den som skal drive eller beskytte et anlegg, 
overvåke alle mulige innfallsporter permanent. 
Derfor bidrar Phoenix Contact ved behov også 
med jevnlige oppdateringer, månedlige  
evalueringer og med svar på spørsmål til  
systemmeldinger. Dessuten omfatter  

tjenesteporteføljen praktiske kurs, lokal  
systemanalyse utført av egne sikkerhets- 
ingeniører og individuelle anbefalinger til  
fremgangsmåter.

Hvis servicetiltakene utvides med passende 
maskinvare som FL mGuard fra Phoenix Contact, 
er de digitale livvaktene rustet til å avvise alle 
angrep. ■

Sikkerhetsruterne, som kan 
monteres på DIN-skinner, inngår 
i maskinvareporteføljen for IT-sik-
kerhet

„ I dag er IT-sikkerhet helt 
grunnleggende når anlegg 
skal holdes i drift.“ 
Eugen Giesbrecht, Competence Center Services
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Hotline med  
spesialkunnskap. Det som 
ikke lar seg løse  
umiddelbart,  
reproduseres  og testes 
ved behov

I trygge hender
En titt bak kulissene hos Safety-Hotline
Når de gule sikkerhetsreleene eller
-styringene utløses, er menneskene alltid  
beskyttet. Men er det en feil på systemet, står 
maskinene stille. Da trengs det rask hjelp, og 
Saftety-Hotline kommer på banen.

Ordet Hotline kan få oss til å tenke på ansatte 
som er rustet med hodetelefoner og en heller 
sparsom opplæring. Ofte gjelder det først og 
fremst å roe ned hordene av stressede kunder, 
heller enn å løse problemene deres. Men slik er 
det ikke Hotline til Phoenix Contact. Det finnes 

riktignok hodetelefoner her også. Men også 
komplekse koblingsskap-programmer på alle 
skrivebord, storforsøk med testkjøringer på  
veggen og signalfargede sikkerhetsjakker like 
ved døren.

Én ukes avholdenhet
„Volker Lange (48) forteller om hvordan teamet 
hans er satt sammen: „Alle her er utdannede 
sikkerhetsingeniører“. Sikkerhetsingeniører er 
fagfolk som blant annet vurderer sikkerheten til 
maskiner og ved behov også innfører endringer. I 
tillegg kjenner ekspertene alle relevante  

standarder som må overholdes for at maskinene 
skal kunne drives på en sikker måte.

Det som kan høres som tørre fakta, kan raskt 
bli til hektiske scenarier. Volker Lange forteller 
om en hverdag som er langt fra monoton: „Vi har 
hatt situasjoner der ansatte ble hentet i  
helikopter og fløyet til kunden. Men vanligvis er 
det litt mindre dramatisk“, smiler han.

„Når vi reiser, er det som regel for å gi råd, og 
vi hjelper kollegene våre innen salg ved kunde-
besøk. Vi kan også bidra med hjelp på stedet hvis 
det oppstår problemer med sikkerhets- 
applikasjonen. Dessuten hjelper vil til med  
idriftsetting etter en installering av nye enheter. 
Ett av de fire medlemmene på sikkerhetsteamet 
er nesten alltid på reise. Lange og kollegene hans 
har dessuten vakt hver sjette uke, en oppgave de 
løser i samarbeid med automatiseringsteamet. 
På den måten er sikkerhetstelefonen også  
tilgjengelig utenfor vanlig arbeidstid. „Da er 
både telefonen og PC-en med på alt jeg gjør.“ I 
vaktuken er Volker Lange også tilgjengelig om 
natten og i helger. „Da kan jeg ikke være med på 
fest, for jeg må være klar hvis noe skulle dukke 
opp“, forteller sikkerhetsingeniøren om de  
spesielle kravene jobben stiller.

Hvis kunden ringer to ganger

„Hvis noen ringer 24-timers-Hotline utenfor kon-
tortiden vår, kommer de først til en telefonsvarer 
der de skal beskrive problemet. Jeg får et varsel 
av telefonsvareren, og jeg kan sette meg inn i 
problemet før jeg kommer i direkte kontakt med 
kunden.“ I og med at Lange og kollegene hans er 
ansvarlige for alle datterselskapene til Phoenix 
Contact over hele verden, fører ulike tidssoner til 
at nattlige oppringinger er ganske vanlige. „Da 
starter jeg PC-en og logger meg på nettverket 
vårt. Den jeg snakker med, vet til å begynne med 
ikke hvor jeg er, og kan bli ganske overrasket når 
det blir klart at jeg jobber om natten. Men det er 
slik tjenesten vår skal fungere.“

Når han får bekymrede spørsmål om søvn-
mangel og helse, ler Lange: „Det er ikke noe å 
bekymre seg for. Det hender tross alt ikke så ofte 
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at det er problemer. Og utenlandske kunder tar 
dessuten også ofte kontakt per e-post.“

Hvis telefonsamtalen ikke løser problemet, 
kan ekspertene også få fjerntilgang til kunde-PC-
en hvis kunden ønsker det. „På den måten kan vi 
identifisere de aller fleste feilene raskt, og løse 
problemene“, forteller Lange.

Rask innsats
Hvis det blir mer komplisert, kan utstyret også 
rekonstrueres på kontoret. Et lite lager  
inneholder de fleste sikkerhetskomponentene, 
og mulige feil på ledningsforbindelser eller 
tilkoblinger kan etterlignes og identifiseres. „Vi 
arbeider også med komponenter fra andre  
produsenter, som kombineres med våre“. Det er 
ikke rart at det ser mer ut som et e-laboratorium 
enn et vanlig kontaktsenter hos Volker Lange 
og kollegene hans. Og hva med jakkene ved 
døren? „Hvis maskinen fortsatt ikke virker og 
alle forsøkene våre på å rette feilen, ikke har ført 
frem, da tar vi med oss verktøy, måleapparater 
og et utvalg av reservedeler og drar til kunden.“ 
Da trenger de ikke hodetelefonene, men klær 
som passer til bruk utenfor kontoret. Det er  
tydelig at jobben til Volker Lange og kollegene 

hans er mye mer enn å svare 
på telefonoppringninger. ■

På nett og klar til innsats 
–   Volker Lange er én av 
i alt fire eksperter hos 
 Safety-Hotline

„ Det er helt utrolig hvor 
kreativt kundene  
håndterer produktene 
våre når de prøver å  
tilpasse dem til driften 
sin.“ 
Volker Lange, Safety Engineer
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Bruksanvisninger i bevegelse
Hvorfor Phoenix Contact arbeider med film
I våre dager er det slik at vi finner en passende 
video hvis vi lurer på hvordan noe fungerer. Nest 
etter Google er YouTube den søkemaskinen som 
brukes mest. Det passer fint, for film har en lang 
tradisjon hos Phoenix Contact. 

Bollywood ligger egentlig i Blomberg: Bedriftens 
videostudio har røtter helt tilbake til 1980-tallet. 
Det hele begynte med at bedriftslederen Klaus 
Eisert støttet den daværende markedsførings- 
sjefen i å bruke film til opplæring av salgs- 
medarbeidere over hele verden.

Først ble arbeidet gjort med pludrete kamera-
teknikk i formatet U-matic, som for lengst er 
avleggs. Etter hvert tok et profesjonelt video- 
studio form, med state-of-the-art produksjons-
metoder.

Da digitaliseringen begynte, ble også  
teknikken i filmstudioet i Blomberg radikalt 
annerledes. Store regipulter krympet til et 
skrivebordvennlig format, kameraene ble lettere 
og teknologien stadig mer raffinert. Og det var 
ikke bare mulighetene som vokste, publikummet 
ble også stadig større.

I 2005 sørget YouTube for at strømmede  
videosnutter begynte å gå sin seiersgang over 
hele verden. Nå erobrer instruksjonsvideoer ikke 
bare skjermene på PC-er og smarttelefoner, men 
også de stadig bedre betjeningsskjermene på 

selve apparatene.

Fort, men ikke gæli
Sven Heier og Jennifer Achilles setter riktig lys på 
industriskriveren „sin“, Thermomark Prime. De 
arbeider som produkt- og markedsføringssjef, og 
skriveren er en del av markedsføringsporteføljen 
deres. De vil ikke bare sørge for at den finner 
veien til brukerne, men også at brukerne 
kan installere og vedlikeholde den riktig. 
Det er grunnen til at det stadig oftere 
brukes kortere, filmede bruksanvisninger,
„Til å begynne med tok vi til og med opp 
videoene med mobiltelefonen“, forteller 
Sven Heier og smiler. „Det skulle gå fort 
og enkelt, og kundene våre var opptatt 
av å få hjelp raskt.“ Wilhelm Schnittcher 
og Peter Jasche rykker til når de hører 
dette, og synes kanskje det høres fort og 
gæli ut. De jobber profesjonelt med film 
og har vært med på alle teknologiske 
innovasjoner hos Phoenix Contact siden 
studioet ble etablert. 

Mens Wilhelm Schnittcher først og 
fremst er å finne bak kameraet,  
håndterer Peter Jasche miksepulten og 
klippeprogrammene med stø hånd. Det 
er tydelig at bevisstheten om kvalitet 

Klart til opptak – i video-
studioet i Blomberg lages 
det filmer til industriell 
bruk
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Fakta om YouTube

• Den første YouTube-videoen ble lastet opp 23. august 2005.
• Google kjøpte nykommeren allerede i oktober 2005 for 1,65 milliarder USD.
• Mer enn halvparten av alle visningene skjer på mobile enheter.
• Videoen som for øyeblikket er sett flest ganger, har over 5,2 milliarder visninger
• (Musikkvideoen til „Despacito“).
• YouTube er tilgjengelig i over 88 land.

Filming, lydsetting og 
klipping – sammenlignet 
med denne kvaliteten ser 
selvlagde mobiltelefonvi-
deoer håpløst  
gammeldagse ut

stikker dypt. Tanken på håndfilmede „ristevi-
deoer“ av Phoenix Contact-produkter som spred-
de seg på Internett, førte til at man raskt innså 
at kollegene trengte hjelp, og at instruksjons- 
videoene måtte produseres raskere.

Fra og med 2007 har Phoenix Contacts video-
studio også arbeidet med instruksjonsvideoer. 
„Vi samarbeider intenst for å få produsert  
videoene“, forteller Jennifer Achilles. Hun tar 
med seg de nyeste skriverne sine til studioet 
omtrent to ganger per år. Takket være godt  
forarbeid, masse øvelse og en passende  
dreiebok, tar selve opptaket bare én dag.  
Klippingen er ferdig én til tre dager senere. 

Produsert for internasjonal bruk
„Ca. 80 prosent av videoene våre har tekstbokser 
og er uten tale. Det gjør det mye lettere å bruke 
dem internasjonalt“, kan Wilhelm Schnittcher 
forklare. Det er nå engang slik at et bilde sier 
mer enn tusen ord – særlig når bildet er i  
bevegelse.

„Videoene bør ikke ta mer enn to minutter, 
ellers klikker seeren seg raskt videre“, forteller 
videoeksperten om en av faktorene det må tas 
hensyn til. „Men antall klikk er ikke alt“, skyter 
produktsjef Heier inn. „Det er viktig for oss at vi 
hjelper kundene. Vi teller ikke antall klikk, men 
antall løste problemer.“

Takket være smarttelefonen har man alltid 
tilgang til videoer, og utbredelsen fortsetter å 
øke. Det samme gjør antallet instruksjons- 
videoer og fullstendige filmprosjekter. „Det siste 
året har vi fullført ca. 80 prosjekter, derav 12 
instruksjonsvideoer med 40 enkeltfilmer. I år var 
vi allerede oppe i 65 prosjekter på forsommeren“, 

sier Peter Jasche.
Hos Phoenix Contact utvikles videoene  

stadig videre. Takket være moderne, høyoppløste 
displayer kan de filmede instruksjonene vises på 
selve maskinen. I en tid som preges av  
internasjonalt samarbeid, mangel på  
fagpersoner og kompleks maskinteknologi, er 
dette viktige elementer som sørger for enda 
bedre service til brukerne. ■

„ Hvert minutt lastes det 
opp 400 timer videomate-
riale på verdensbasis.“ 
www.newsaktuell.de/youtube
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Tysklands største  
ladestasjon for elbiler 
er i et parkeringshus i 
 Neckarsulm Pionerarbeid

Rådgivning handler om mye mer enn egenproduserte  
produkter

Det er langt frem til vi får komplette løsninger 
fra samlebåndet innen elektrisk mobilitet. Nes-
ten hver eneste forespørsel krever at de to pro-
duktsjefene Dirk Vogel og Thorsten Temme gjør 
nybrottsarbeid.

Fullt hus i Schieder: Over 200 personer meldte 
seg på da Phoenix Contact inviterte til et  

impulsforedrag om elektrisk mobilitet. På  
parkeringsplassen er det påfallende mange 
elbiler Esom ruller rundt nesten lydløst. I aulaen 
i det moderne opplæringssenteret er det en god 
blanding av ingeniører, politikere, planleggere og 
interessenter. Og mange fedre og sønner.

Dette er ikke det klassiske publikummet til 
produktsjefene hos Phoenix Contact. Som regel 
er de i kontakt med forretningskunder, og ikke 
sluttbrukere. Men elektrisk mobilitet er ikke bare

et nytt felt, men også preget av store kunnskaps-
hull på alle områder. „Vi får også spørsmål om 
den beste elbilen eller private ladestasjoner“, 
forteller Dirk Vogel. „Her i regionen er det rett 
og slett vi som sitter på denne kunnskapen.“ 
52-åringen arbeider innen programvare for 
ladeinfrastruktur og har arbeidet med elektrisk 
mobilitet i åtte år.

Torsten Temme har vært med enda lenger,
helt siden 2008, og han var med på oppstarten 
av enheten for elektrisk mobilitet i 2013. Den 
utdannede elektroteknikeren er ikke bare  
produktsjef for styringer, men representerer 
også Phoenix Contact i standardiseringskomi-
teer for pluggforbindere, styringer og ladetekno-
logi. „Det er ikke bare enormt spennende for oss, 
men også viktig for kundene. På den måten er vi 
alltid helt oppdatert på alle nyutviklinger“.

Tysklands største ladestasjon

„Vi hjelper kundene våre på veien til
elektrisk mobilitet.“ Slik beskriver Dirk Vogel 
arbeidet sitt. „De vanligste spørsmålene handler 
om etablering av ladestasjoner, for eksempel i 
parkeringshus eller som del av energianlegg. Vi 
arbeider både med ladestasjoner som bruker 

„ Vi er alltid helt oppdatert 
på alle nyutviklinger.“ 
Thorsten Temme, Produktmanager E-Mobility
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Prosjekter innen elektrisk 
mobilitet er lagarbeid, 
både innad i teamet og 
overfor kundene

vekselstrøm, og betydelig raskere ladestasjoner 
som bruker likestrøm. I sistnevnte er  
batteriladeren integrert og koblet rett til elbil-
batteriet under lading“.

Thorsten Temme forklarer videre: „Vi har et 
bredt kundespekter, det er både produsenter av 
koblingsanlegg, installasjonsbedrifter og  
systemintegratorer. Mange av dem arbeider 
også med innretting av parkeringsanlegg eller 
bygging av solcelleanlegg.“

Et av de siste oppdragene den 48 år gamle 
ingeniøren har jobbet med, er et godt eksempel: 
„IT-bedriften Bechtle i Neckarsulm skulle få mon-
tert 50 ladepunkter for elektriske firmabiler i det 
nybygde parkeringshuset sitt. På taket er det 
installert et stort solenergianlegg som gir strøm.

Bechtle utpekte Goldbeck til  
hovedentreprenør. Goldbeck valgte i sin tur 
underleverandøren RTB, som er spesialisert på 
parkeringsstyring og holder til i Bad  
Lippspringe. RTB brukte både styringssystemene 
sine og ladesystemet Kormo i prosjektet. I denne 
sammenhengen støttet de seg til Phoenix  
Contacts eksperter, som har omfattende  
kunnskap innen feltet. „Vi valgte lade- 
kontrolleren EV Charge Control Basic, og  
kombinerte den med EV-RCM for overvåking av 

DC-jordfeilstrøm.
Det gir oss god tilgjengelighet og åpner for 

ukompliserte og fleksible tjenester. Ladingen kan 
starte etter at brukeren er identifisert, og  
ladeeffekten kan varieres avhengig av effekten 

fra solcelleanlegget på taket Og ladingen kan 
faktureres i henhold til gjeldende kalibrerings-
regler.“

Ladeinfrastrukturen er koblet til parkerings-
husets styringsteknikk via systemgrensesnittet. 
Det betyr at de som kjører inn i parkeringshuset, 
kan ledes til en ledig ladestasjon. „Særlig når det 
gjelder elektrisk mobilitet, finnes det ikke to like 
prosjekter. Derfor lærer vi noe nytt hele tiden, 
og vi finner innovative og spennende løsninger 
sammen med kundene og selgerne våre“,
forklarer Dirk Vogel. ■

„ Vi hjelper kundene våre  
på veien til elektrisk  
mobilitet.“ 
Dirk Vogel, Produktmanager E-Mobility
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Det slagkraftige  
prosessteknikk-teamet 
med trofeet de vant

Vinner med åpen kontroller
PLCnext Technology vinner Achema Award 2018

På Achema, fagmessen for prosessteknikk, 
fikk Phoenix Contact førstepremien i kategorien 
MSR-teknologi/prosessautomatisering for den 
åpne styringsplattformen PLCnext Technology

Stephan Volgmann (leder for Vertical Market
Management Energy): „Med denne teknologien 
har Phoenix Contact skapt en ekte nyvinning.“

Vi er svært glade for at ekspertpublikummet 

deler denne oppfatningen. For å sette det hele i 
riktig perspektiv: Vi har kjempet om førsteprisen 
med over hundre andre bidrag i samme  
kategori.“ Like før Achema vant PLCnext  
Technology også den velrennomerte prisen  
„German Innovation Award. ■

Skrallemusikk
Tonene følger feltbussen
Da den sørtyske billedhuggeren Klaus Illi  
arbeidet med skraller, skapte han et oppsikts-
vekkende møte mellom teknologi og musikk. 
Treskraller gir kanskje assosiasjoner til skramle-
orkestre, men bare man bruker dem riktig, kan 
de være svært melodiske.

De originalproduserte skrallene drives av 
motorer som er koblet sammen med pluggfor-
bindere, kabler og en feltbuss (CAN) fra Phoenix 
Contact. Og sluttresultatet er lyd i særklasse. ■

Mehr Infos: www.klaus-illi.de©
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Klemme under jorden
Arbeidet på Amsterdams T-bane avdekker et funn fra  
moderne tid

Amsterdam ier en fascinerende havneby, ikke 
minst på grunn av plasseringen ved Ijsselmeer 
og tilgangen til Nordsjøen. Det intrikate nett-
verket av kanaler sørger ikke bare for at vannet 
brukes som transportmiddel. Det inneholder 
også alle mulige levninger fra byens historie. 
Den som vil bygge her, må sette fundamentet 
dypt. Først elleve meter under jorden støter man 
på fast sandbunn. Og man må enda dypere hvis 
man skal bygge T-bane, noe som er helt  
nødvendig i storbyen. Under byggearbeidene 
brukte arkeologer senkekassene til å nå dypt ned 

i den gjørmete bakken under byen, som oppstod 
på 1200-tallet. Funnene katalogiseres nøyaktig 
og offentliggjøres på nettsiden  
„belowthesurface.amsterdam“.

I tillegg til en rekke funn fra folkevandrings-
tiden og middelalderen, dukket det også opp et 
funn fra nyere byhistorie: en UK5N-klemme med 
Phoenix Contact-logo. Det er uklart hvordan 
klemmen havnet under jorden, men produktsjef 
Gordon Busch er sikker i sin sak: „Den virker 
fortsatt!“ ■

Ifølge arkeologer forsvant 
rekkeklemmen fra  
overflaten mellom år 
2000 und 2005
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1,5 milliarder kontakter  
liker den
Push-in-tilkoblingsteknikk – bare fra Phoenix Contact

Push-in, er fremtidens tilkoblingsteknikk. Den er et resultat av mange års utvikling 
og omfattende kunnskap hos Phoenix Contact. Med det brede spekteret av push-in-
produkter kan du dra nytte av fordelen med verktøyløs ledningsføring fra feltenhet til 
kontroller. Push-in – en originalløsning fra Phoenix Contact.
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