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PRESSEMEDDELELSE: 
 
Fremtiden tilhører netværksvirksomhederne. LT-Automation udvider netværket med 
Intelligent Systems. 
 
LT-Automation rådgiver virksomheder om automatiseringsprocesser og indførelse af 

robotteknologi. Virksomheden har etableret et professionelt netværk, hvor flere parter kan 
samarbejde om at give kunderne de mest optimale automatiseringsløsninger. 
Virksomhederne i det professionelle netværk er nøje udvalgt blandt mange på markedet for at 
sikre en høj kvalitet.  
 
Intelligent Systems er nyeste medlem af LT-Automations professionelle netværk. 
 
Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems, siger: 
”Fremtiden tilhører netværksvirksomhederne! Teknologi, markeder, muligheder og trusler 
udvikler sig hurtigere end nogensinde. Svaret på denne udvikling er små og agile 
virksomheder, som hurtigt kan tilpasse sig og indgå i netværk, der kan skabe innovation og 
bringe viden og kompetencer i spil på en helt ny måde, og leverer mere værdi til kunderne. 
Vores samarbejde med LT-Automation er et eksempel på dette. Vi supplere hinandens evner 
og styrker hinandens kompetencer.” 
 
Specialister i krydsfeltet mellem IT, robotter og automatisering og logistik 
Intelligent Systems er en danskejet konsulent- og projektvirksomhed, der udvikler software til 
intelligent styring af større automatiserede anlæg, som anses at være forretningskritiske. 
Virksomheden er underleverandør for nogle af verdens førende virksomheder indenfor 
automatiske bagagehåndteringsanlæg til lufthavne, pakkesortering til postvæsen og 
højhastigheds sorteringsanlæg til større distributionsvirksomheder samt automatisk lager- og 
logistikløsninger. Ca. 90% af Intelligent Systems’ aktiviteter er internationale opgaver. 
 
Et netværk, der bruges aktivt 
Hos LT-Automation tror man på vækst og viden gennem netværk og arbejder derfor hele tiden 
på at opbygge et endnu stærkere netværk. Gennem det professionelle netværk har 
medlemmerne adgang til stor viden og knowhow inden for automatisering og implementering 
af robotteknologi til stor glæde for kunderne. 
 
Direktør Lasse Thomsen LT Automation siger: 
 
”Vi oplever en større efterspørgsel i markedet efter uvildige rådgivning omkring  intelligent 
styring af automatiserede anlæg. Virksomhederne efterspørger software til automatisering - 
software der integrerer forretningssystemer og industriel automatisering og giver mulighed for 
at tilføje intelligens, skaber overblik og muliggør optimering. Kunderne ønsker rådgivning 
inden for flere områder, når der skal automatiseres.”  
 
Derfor har LT-Automation været på udkig efter en professionel partner, der kan supplere med 
udvikling og vedligeholdelse af software af høj kvalitet − samt intelligente løsninger til styring, 
dataopsamling og visualisering. 



 
Lasse Thomsen fortsætter:  
”Vores virksomheders profiler passer godt sammen. Vi kan supplere hinanden, hvilket 
kommer vores kunder til gode, når vi skal hjælpe dem gennem automatiseringsprocessen.” 
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