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Pressmeddelande

Pilz startar en internationell onlinecommunity för
CMSE® (Certified Machinery Safety Experts) – en
stark gemenskap för global maskinsäkerhet

Ostfildern, 31.05.2016 -

  

Tillsammans med TÜV Nord erbjuder automationsföretaget Pilz

sedan 2013 kvalifikationen som CMSE® – Certified Machinery

Safety Expert. Mer än 1 800 experter i över 40 länder har klarat

provet med godkänt resultat. Nu kan alla som har blivit godkända

nätverka på www.cmse.com och få åtkomst till exklusivt och

verklighetsbaserat material.

 

CMSE®-communityn är ett globalt forum för experter inom

maskinsäkerhet. På en privat del av www.cmse.com får medlemmar

aktuell information om områdesspecifika och relevanta nyheter som

tas fram och presenteras av experterna på Pilz.

Exklusiva nedladdningar med whitepaper, information om gällande

internationella lagar och standarder samt teknisk dokumentation

kompletterar informationsutbudet. I de ämnesinriktade forumen kan

medlemmarna dessutom utbyta information, ställa frågor och dela

med sig av sina erfarenheter.

”Maskinsäkerhet är en global uppgift som kan lösas bäst

tillsammans. Med CMSE®-communityn har Pilz för första gången

skapat en plattform för internationellt utbyte kring maskinsäkerhet.

Där kan alla som arbetar för säkerhet på arbetsplatser världen över

nätverka”, förklarar Jaime Alonso, Technical Director för

International Services Group på Pilz.
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Alla som är CMSE® får automatiskt kostnadsfri tillgång till

webbplatsen. Personer som ännu inte är CMSE® får information på

www.cmse.com om hur man kan bli certifierad.

  

Bildtext:

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 88657
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Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

https://www.linkedin.com/company/pilz

Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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