POWERBOX
Mastering Power

Valget er ikke så svært, når man kan få alt
Powerbox, Hørsholm , PM150911
Powerbox-koncernen har netop gennemført en omfattende
restrukturering af virksomheden. Det er ikke en foryngelseskur, men
snarere en genfødsel – dog uden tab af de generationer af erfaring,
firmaet råder over inden for strømforsyning. Dialog skal sikre den kortest
mulige afstand mellem Powerbox’ eksperter og kunderne, som i stigende
grad er projektorienterede.

At Powerbox, som vel er Danmarks største leverandør af strømforsyningsprodukter, igennem sin levetid på det danske har skiftet navn og adresse
undervejs, ændrer ikke på det faktum, at det fortsat er mange af de oprindelige
eksperter, der arbejder i Powerbox. Og det rokker et fuldstændigt redesign af
logo, profil, struktur og organisation ikke ved. Udgangspunktet er fortsat de
dygtige folk, som branchen kender og de varemærker, som har været på
Powerbox’ program igennem mange år. Men ændringerne har selvfølgelig et
formål: Men en tæt dialog skal afstanden mellem den tekniske ekspertise og
kundernes stadigt mere specifikke behov for strømforsyninger gøres så kort
som overhovedet muligt.
Der er sket et betydeligt skift i den måde, designere betragter strømforsyninger
på. Hvor strømforsyninger tidligere indgik som en naturlig del af OEMvirksomhedens apparatdesign, så har forsyninger i de fleste tilfælde – bortset fra
de produkter, som fremstilles i de største styktal – været produkter, som man
har købt frem for at udvikle selv. Men tingene har taget endnu en drejning, for i
dag er forsyningsdesigns blevet langt mere projektorienterede. Det er måske
logisk nok, når man kigger på udviklingen inden for elektronik- og
industriprodukter. Der er i dag så meget fokus på effektivitet og størrelse, power
management samt styrings- og power-down funktioner, at samspillet mellem
applikationernes intelligente dele og strømforsyninger er blevet meget tættere.
Og så er det ikke sikkert, at der lige findes en strømforsyning, som direkte fra
producenten hylde kan opfylde kundens mere detaljerede behov.
Powerbox tekniske support er i dag opdelt i en række hovedområder, jernbane-,
forsvars-, medico-, industri- og marineapplikationer. Fællestrækket er, at alle
områder er omfattet af en række krævende applikationer, der udfordrer
elektronikdesignet – også for strømforsyningen, hvor blandt andet EN 60950standarden er udgangspunkt for de industrielle forsyninger. Det er med andre
ord segmenter, hvor der gælder en række forhold og standarder, som det let kan
tage adskillige år at lære indgående, og derfor er stabiliteten trods
strukturændringerne hos Powerbox så vital.
De mest synlige tegn på de ændringer, som Powerbox har gennemgået, er
umiddelbart en meget klarere kommunikation af de budskaber, som
virksomheden vil formidle. Fire nye brochurer inden for hovedsegmenterne
præsenterer de enkelte branchesegmenter, forsvar, medico, industri og
jernbane, mens logoet er ændret til det mnemoniske PRBX. Støvet er børstet af,
og Powerbox fremstår som en nyfødt virksomhed med en frisk
virksomhedsprofil.
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Det rokker dog ikke ved, at de dygtige salgs- og tekniske eksperter fortsat
befinder sig i alle hjørner af virksomheden, om end grupperet på en bedre og
mere tilgængelig måde. Og Powerbox har samtidigt fortsat markedets absolut
bredeste program af standardforsyninger, supporteret af sine egne
produktionsfaciliteter rundt om i verden. Så uanset, hvilken forsyningsløsning,
man har brug for, så er Powerbox gearet til at kunne levere – frisk og ny, men
med generationers erfaring inden for strømforsyninger.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Powerbox A/S
Gitte Norup, Sales Director
Tlf. 45 28 06 22 (dir.)
E-mail: gitte.norup@prbx.com
Web: www.prbx.com
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