
Succes gennem stærke relationer 

I sidste nyhedsbrev kunne vi præsentere jer for vores nye salgsingeniør 
Dennis. Han er nu i fuld gang med at opsøge eksisterende og nye 
kunder. Han oplever at blive taget godt imod af jer alle, hvilket både han 
og vi er rigtig glade for.

Vi mener, at vejen til succes går gennem stærke relationer, at vi ved 
sammen at finde løsninger kan bidrage positivt til jeres forretning. Så 
gør endelig brug af den erfaring og ekspertise, som I finder hos hele 
Bernsteinteamet, der altid står klar til at hjælpe jer på bedste vis.

Dagene bliver kortere og aftenmørket pakker sig som en dyne omkring os, mens vi alle håber på sne! Det er tid til 
indendørssysler og vi rykker os tættere sammen til hygge i stearinlysenes skær.

CS-4000 neXt - Et fleksibelt pultsystem til fremtiden 

Vi er glade for at kunne præsentere en nyhed på markedet, vores nye 
CS-4000 neXt fritstående pult, der er en udvidelse af vores eksisterende 
pultprogram. Der er tale om et unikt produkt på markedet, idet der er 
mulighed for at integrere nødstop.

CS-4000 neXt er en fleksibel løsning af høj kvalitet og med mulighed for 
individuel tilpasning af eksempelvis betjeningspanel, højde af IPC holder 
og keyboard hylde samt længden af røret. En vigtig detalje ved CS-4000 
neXt er et dobbeltkammeret rør i aluminium til intern kabelføring.

CS-4000 neXt henvender sig til mange brancher, og helt specielt 
appellerer CS-4000 neXt til produktionsstyringssystemer, 
produktionsovervågning og process management samt til 
produktionslinjer i fabriks- og maskinkonstruktion med decentraliseret 
kontrolfunktion, HMI positionering eller decentraliseret display. CS-4000 
neXt kan fungere som en stand alone enhed eller som en terminal, der er 
en del af en større enhed.

Refleksion og optimisme 

Året går på hæld, og det er derfor tid til refleksion over det forgangne år. 
I denne tid tænker vi meget på hinanden, også på dem vi ikke ser så tit, 
og vi gør meget ud af at vise det. Vi kerer os også om vores kunder, både 
dem vi jævnligt er i kontakt med, men også dem vi ikke så ofte hører fra.

Flere af vores kunder melder om god ordreindgang og har rigtig travlt, 
og det glæder vi os over. Vi har mange spændende projekter i gang og 
har et stærkt team her i Risskov. Derfor ser vi med stor optimisme på det 
kommende år.

Året bød på et internationalt salgsmøde her i Danmark, ligesom vi var til 
stede på Automatik 2016 i Brøndby i september. Begge arrangementer 
var en stor succes.

Jeg vil gerne sige tak til alle vores kunder og leverandører for et dejligt 
samarbejde det forgangne år og ønske jer alle en god jul og et godt nytår.

Tak fordi du læste med. Du er altid velkommen til at kontakte Jens Peter 
Bendixen på jpb@bernstein.dk med ris, ros eller kommentarer.
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