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PROJEKTER HOS
GPOWER
FRA DELOPGAVE TIL
TOTALLØSNING
Skal I have foretaget en mindre tilpasning af jeres
testsystem, eller har I nærmere brug for en større
analyse og vurdering af et nyt automatiseringssystem? Hos GPower er vi blandt de førende
eksperter i Europa til at bygge specialiserede
måleinstrumenter, signalgeneratorer og
controllere til projekter inden for automatisering,
simulering og test.

VÆK FRA TRADITIONEL
PROJEKTLØSNING
Hos GPower bevæger vi os væk fra traditionel
projektløsning inden for test, måling og styring
ved at tage afsæt i en robust softwarebase
bestående af egenudviklede basisbiblioteker og
velafprøvede moduler fra tidligere projekter.
Denne tilgang betyder blandt andet, at vi i mange
tilfælde kan levere projekter, som kun består af
20-30 % ny kildekode, hvilket typisk resulterer i
højere kvalitet, lavere omkostninger, kortere
udviklingstid og større fleksibilitet.

Affordable, Highquality Instruments

ON TIME

EKSPERTER I LABVIEW OG
TESTSTAND
Foruden at vores tekniske direktør er den eneste
LabVIEW Champion i Danmark, er kendetegnet for
vores udviklingsafdeling også, at alle udviklere er
certificeret i enten LabVIEW, TestStand eller begge
dele, hvilket skaber et stærkt fundament for at
udvikle software-løsninger af høj kvalitet.
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HVILKE TYPER AF PROJEKTER
BESKÆFTIGER VI OS MED?
OG HVORDAN KAN VI HJÆLPE JER?

VI AUTOMATISERER

VI SIMULERER

Vil I opnå større stabilitet, højere

Har I et produkt, som er svært at

sikkerhed og øget effektivitet? Vi laver

afprøve, fordi det er stort, dyrt eller ikke

automatiserede processer af alt fra

findes endnu? Med simulering reducerer

måling og kalibrering til programmering

vi jeres omkostninger markant.

og test.

VI TESTER

VI BYGGER INSTRUMENTER

Laver I test i jeres produktion,

Er standardinstrumenter ikke længere

udviklingsafdeling eller laboratorium?

nok? Vi bygger specialiserede

Vores knowhow inden for

måleinstrumenter, controllere og

elektromekanisk test sikrer jer de

signalgeneratorer, så de passer præcist

korrekte testresultater hver gang.

til jeres projekt.

GPower

KORT FORTALT

GPower er en softwarevirksomhed, som
bygger specialiserede måleinstrumenter,
signalgeneratorer og controllere til
projekter inden for automatisering,
simulering og test.
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HVILKE PLATFORME ARBEJDER VI MED?
Vores modulære software og hardware gør det muligt for os at lave alt fra
klassisk instrumentering med embedded løsninger til implementering på
applikationer som desktop, industrial og mobile.

DESKTOP

ENTERPRISE

Eksperter i

LABVIEW

INDUSTRIAL

MOBILE

GPOWER

VIL I EFFEKTIVISERE PROCESSER,
MINIMERE RESSOURCESPILD
ELLER TESTE NYE PRODUKTER?
Vi har erfaring med at løse projekter i alt fra
store produktionsmiljøer til mindre test- og
udviklingsafdelinger.
Besøg vores hjemmeside for mere information:
https://gpower.io/
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