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A Hexagon megvásárolta az FTI-t a gyártástechnológiai szoftveres megoldások egyik piacvezető
vállalatát
A Hexagon AB, amely a térinformatikai és ipari vállalati alkalmazásokhoz kifejlesztett, a termelékenységet és a
minőséget javító informatikai megoldások egyik vezető szállítója, a mai napon bejelentette a Forming Technology
Inc. (FTI) vállalat felvásárlását, melynek fő tevékenységi köre a fémlemezből készült alkatrészek fejlesztési
idejének és gyártási költségeinek csökkentését lehetővé tevő innovatív gyártástechnológiai szoftveres megoldások
kidolgozása.
A fémlemezeket széles körben alkalmazzák gépkocsi-karosszériák, repülőgépek, elektronikai készülékházak és
számos egyéb alkalmazás esetén. A fémlemezből készült alkatrészek gyors, költséghatékony tervezése és
gyártása alapvető fontosságú a gyártástechnológiai hatékonysággal kapcsolatos növekvő kihívásokra adott
válaszok szempontjából.
A kanadai Ontario állambeli Burlingtonban 1989-ben alapított FTI gépjárműipari, repülés- és űrhajózás technikai,
elektronikai és háztartási gépipari berendezés-gyártók (OEM) és beszállítók számára kínál fémlemez-tervezési,
szimulációs, megvalósíthatósági és költségszámítási megoldásokat. A nemzetközi viszonteladói hálózaton
keresztül értékesített csúcstechnológiájú portfoliója a mérnöki szolgáltatásokkal és a fémlemez-iparban szerzett
sokéves tapasztalattal kiegészülve lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a termékterveket még a termelés
megkezdése előtt kiértékelhessék, és közvetlenül csökkenthessék munkaerő- és anyagköltségeiket.
"Megoldási stratégiánk egyik alapvető pillére a gyártástechnológiai visszacsatolási hurok bezárása a minőség és a
termelékenység javítása érdekében", mondta Ola Rollén, a Hexagon elnök-vezérigazgatója. "Az FTI számítógépen
alapuló mérnöki (CAE) technológiáinak és gépjárműipari fémlemez-alkalmazási ismereteinek egyesítése
számítógépen alapuló gyártástechnológiai (CAM) és méréstechnikai ismereteinkkel lehetővé teszi, hogy
gépjárműipari ügyfeleink számára jelentős növekedést érjünk el a termelékenység terén."
Az FTI a mai napon teljes mértékben beolvasztásra került . Az akvizíció nincs jelentős hatással a Hexagon
bevételeire.
További információkkal szívesen áll az Önök rendelkezésére:
Maria Luthstrom, Befektetői kapcsolatokért felelős igazgató, Hexagon AB,
Tel.: +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Marketing vezérigazgató, Hexagon AB,
Tel.: +1 404 554 0972, media@hexagon.com
A Hexagon a világ egyik vezető vállalata a térinformatikai és ipari vállalati alkalmazásokhoz kifejlesztett, a
termelékenységet és a minőséget javító informatikai megoldások terén.
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A Hexagon megoldásai a szenzorokat, szoftvereket, a szakterület ismeretét és a megrendelő munkafolyamatait
egyetlen intelligens információs ökoszisztémává egyesítik, amelyek célja hasznosítható információk szállítása,
melyeket létfontosságú iparágak széles körében alkalmazzák.
A Hexagon (a Nasdaq Stockholm tőzsdén: HEXA B) 46 országban több mint 16 000 alkalmazottat foglalkoztat, és
nettó árbevétele körülbelül 3 milliárd EUR. További információk a hexagon.com weboldalon érhetők el, és kövesse
a @HexagonAB profilunkat.

Pár szóban a Hexagon Manufacturing Intelligence cégről
A Hexagon Manufacturing Intelligence a különféle gyártó cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi
technológiáinak illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. Vezető méréstechnikai és
gyártástechnológiai megoldásokat szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és cselekvésben élen járó
szakértelmünk – mérési adatok gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink számára lehetővé válik
termelésük felgyorsítása, miközben termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.
Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a minőség a
termelékenység hajtóereje. További információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: HexagonMI.com.
A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport része,
vezető globális információtechnológiai szolgáltató, melynek tevékenysége fókuszában a gyártási minőség és
termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az ipari vállalati alkalmazások terén.

