SCORE A/S
Score A/S ble etablert i 1993 og har sitt hovedkontor i Randaberg utenfor Stavanger. I 2011 etablerte Score
A/S også fasiliteter i Sandnessjøen for å kunne tilby service og ventiltjenester i Nord- og Midt -Norge.
Score A/S er leverandør av ventiltjenester på det norske markedet. Våre største kunder er olje- og gass-selskaper som
opererer på norsk sokkel. Score A/S har et fullt operasjonelt verksted både i Stavanger og Sandnessjøen hvor høyt
erfarne ventil teknikere og ingeniører er tilgjengelig for å kunne gi service av beste kvalitet. I tillegg til dette har vi et
stort lager av ventiler tilgjengelig ved vårt kontor i Stavanger, og vi har også på verdensbasis lager på over 70 000
ventiler.
Vår unike konsept Intelligent Valve Management™ og vårt høye fokus på kvalitet, sammen med en arbeidsstyrke på
75 dyktige medarbeidere gjør Score A/S til en strategisk viktig aktør for leveranser av ventil og aktuerings-tjenester
til olje- og gass-industrien.

Salg og Service
Score A/S har i dag fullt utstyrt verkstedlokaler på 1.500m2,
inkludert egne områder for maskinering, montering, test
og kalibrerings område og eget «dirty area». Vi har også
egne dedikerte avdelinger for service av kontroll-ventiler
og PSV ventiler.

Våre tjenester
•

Total Valve Management contracts

•

New valve & actuator supply

•

Valve & actuator repair

•

Valve modifications

Score A/S har et omfattende ventil lager på ca 2.600m2,
som inkluderer både ventiler og tilhørende utstyr. Med
dette kan Score A/S tilby konkurransedyktige leveringstider
for short-track leveranser etter kundens behov med
muligheter for modifiseringer og testing etter kunden sine
krav. Den unike Intelligent Valve Management™ pakken
gjør at Score A/S kan tilby et komplett utvalg av ventil
vedlikeholds løsninger tilpasset kunden sitt behov.

•

Valve testing (FAT)

•

Field support

•

Engineering support

•

PSV benchmarking

•

Project supply

•

Supply chain inspection & expediting

Score A/S er uavhengig fra ventil leverandører og deres
agenter, som igjen gjør at Score A/S gir objektive råd og
løsninger for alle typer ventil-leveranser og
vedlikeholds-utfordringer.

•

Valve diagnostics & condition monitoring

•

Warehousing and inventory management

•

Subsea valve & equipment

www.score.as

Intelligent Valve Management™
Som markedsledende i utvikling av ventil leveranser og service, og gjennom uavhengig samarbeid med alle ventil- og
aktuator produsenter, leverer Score A/S unike ventil løsninger i form av Intelligent Valve Management™ konseptet.
Intelligent Valve Management™ er et unikt tilbud som omfatter ventilvalg, design review, innkjøp, FAT testing,
leverandør inspeksjon og expediting, ventil koding, lager-hold, konsolidering og vedlikehold av lager, design
modifikasjon, trykk og funksjonell testing, utvidet ventil testing, ventil automasjon- og kontrollsystemer,
produktsertifisering, levering, commissioning støtte, ventil diagnostikk, overhaling og oppgradering.
Alle anbefalinger er basert på kundens utvalgskriterier og Score A/S omfattende forståelse av ventilens ytelse.
Kunder som har implementert Intelligent Valve Management™ styring har sett reduserte kostnader, forbedret ventil
ytelse, mer effektivt vedlikehold og redusert «nedetid».

Ventil Service
Som en del av Score Group med verdens største uavhengige lager av ventiler og aktuatorer - en beholdning på over
$500,000,000 US – kan Score A/S dra nytte av lager, erfaring og ekspertisen i hele gruppen for å gi kunden den
servicen som er nødvendig og tilby integrerte ventil løsninger. Dette gir Score A/S muligheten til å gi våre kunder
essensielle fordeler, inkludert:
• Økt tilgjengelighet på ventiler og ressurser
• Etablere vedlikeholdsrutiner for kritiske ventiler
• Optimal ventil tilstandskontroll
• Maksimert "oppe tid"
• Den optimale beholdning av ventil deler på lager
• Avtalt og implementert lager profil
• Auditerbare prosesser
• Økt anleggs-sikkerhet
• Identifisering av høy risiko og problem ventiler
• Kostnadsbesparelser
Score Group plc. er forpliktet til å gi kundene rask service, enten det er leveranser, overhaling og testing av en
eksisterende kritisk ventil. Vi vet hvor viktig det er for oss at kunden har minimalt med nedetid. Vi arbeider hardt for
å sikre integriteten til de produktene vi leverer og arbeider kontinuerlig for å hjelpe kundene våre med å gjøre
forbedringer ved sine anlegg, både ved å øke effektiviteten og utvidet ventilens operasjonelle levetid.
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