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Nr 100 000 från JLT Mobile
Computers
Inbjudan!
Besök Orbit One på
TEC i Göteborg

Vid en ceremoni hos Orbit One
i Ronneby kunde JLT Mobile
Computers nyligen överlämna
den 100 000:e mobila datorn
till en mycket nöjd slutkund. JLT
Mobile Computers är en ledande
utvecklare av stryktåliga mobila
datorer för tuffa miljöer och är
sedan flera år en av Orbit Ones
kunder i Ronneby.
Datorerna är så kallade ruggade datorer och utvecklas och
konstrueras av JLT i Sverige. De
kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet och är anpassade
för att klara arbete i tuffa miljöer
med fukt, damm, vibrationer,
elektromagnetiska fält eller
extrema temperaturer. De har
den driftsäkerhet som krävs för
användning inom områden såsom transport, lager och logistik,
skogsbruk, gruvdrift, militär- och
räddningsfordon.
– I det här fallet är vi en komplett
systemleverantör och hanterar
hela produktionskedjan, från
inköp av komponenter, tillverkning av kretskort och datorer
till slutlig konfigurering, leverans
och after sales service. Eftersom
varje order är unik är det också
en mycket komplex produkt att
tillverka, vilket ställer höga krav
på oss. Varje order konfigureras
nämligen efter kundens specifika
krav avseende mjukvara, minnen

Välkommen till TEC - The Evertiq
Conference i Göteborg den
25 januari. Det blir en heldag
med bland annat table toputställningar och förstklassiga
seminarier. Orbit One är på plats
för att berätta om vårt breda
tjänsteutbud och svara på frågor
om allt som rör effektiv kontraktstillverkning av elektronik och
elektromekanik.
Lunch och fika ingår.

och tillbehör, säger Orbit Ones
account manager Stefan Ohlsson.
– NPI är också en stor och viktig
del av vårt uppdrag. Den snabba
utvecklingen på till exempel
minnen, mjukvaror och displayer
är en utmaning i sig. Utgående
komponenter måste snabbt kunna ersättas och full spårbarhet
är ett måste. Spårbarheten gör
att vi vet exakt vad varje enhet
innehåller och vi kan på så vis
uppdatera och serva enheterna
på ett optimalt sätt, fortsätter
Stefan Ohlsson.

Stefan Käck, CFO vid JLT Mobile
Computers, är mycket nöjd med
samarbetet.
– Vi lägger en stor del av vår
produktion hos Orbit One i Ronneby och det fungerar mycket
bra. De är lyhörda och engagerade och vi får ofta känslan
av att de som jobbar med våra
produkter känner att de även
är en del av JLT. Eftersom varje
order är unik ställer det också
högre krav, både på oss och
på Orbit One som tar hand om
hela produktionskedjan, fram till
slutligt kundunik konfiguration
och leverans.

Var: Eriksbergshallen,
Quality Hotell 11 i Göteborg
När: Den 25 januari 2018, kl.
09.00 -16.00
Registrering och mer information: http://evertiq.se/tec/
got2018_visit#Anmälan
Boka ett möte redan idag!
Kontakta Director Sales &
Marketing Mats Eriksson, så
bokar vi en tid som passar.
Telefon 070-674 47 77 eller via
mail: mats.eriksson@orbitone.se

Vi måste visa vägen för hållbara lösningar
En ny lag tvingar nu större företag att ta
fram en hållbarhetsredovisning. Det tycker
jag är bra. Under våren kommer Orbit One
därför att presentera vår redovisning. Vi
gör det inte bara för att vi måste. Vi vill
att vi tillsammans gör skillnad. Världen
behöver det, våra djur, haven och naturen
behöver det. Nästa generation och
generationer därefter behöver det. Jag
säger inte att det är lätt, men om vi tillsammans bestämmer oss, så visst kan vi göra
skillnad. Det är viktigt att vi är många som

bryr oss och alla små steg tillsammans ger
faktiskt resultat.
2016 skrev majoriteten av världens ledare
under det historiska Parisavtalet. Målet
är att minska klimatförändringarna och
minska den globala uppvärmningen. Unikt
i Paris var också att mängder med företag
runt om i världen registrerade sig i en
global databas där de talade om vad de
skulle bidra med. Jag tycker det säger en
hel del om vikten av att företag tar initiativ
och visar vägen för hållbara lösningar.

De företag som inte aktivt arbetar med
miljöfrågor idag kommer att vara morgondagens förlorare. Därför är det viktigt att
vi som företag talar om vad vi försöker
åstadkomma avseende en bättre miljö.
Låt oss tillsammans värna om vår miljö.
Your product is our mission
Mats Johansson
CEO Orbit One

Hansson Reklam & J5 productions

Orbit One Polen

Orbit One
–your gateway
to Russia

Offensiva satsningar
under 2018

Orbit Ones enhet i Polen kan ses som en dörr
till den europeiska marknaden. Strategiskt placerad med bra kommunikationer och en modern infrastruktur gör att produkter snabbt kan
distribueras vidare ut i Europa. Allt fler företag
som producerar för den europeiska marknaden
upptäcker nu fördelarna vilket också ger kraft
åt Orbit Ones senaste satsningar. Orbit One har
funnits i Polen sedan 2010 och har en mycket
erfaren och konkurrenskraftig organisation vid
fabriken söder om Gdansk.
– Vi expanderar nu kraftigt i Polen och 2018
kommer att bli ett spännande år. Till sommaren
räknar vi med att vara klara med två av de tre
våningsplanen i vår nya byggnad. Det innebär

Om Orbit One AB
Orbit One är en av Skandinaviens största
kontraktstillverkare av kretskort, förpackad
elektronik och elektromekanik. Orbit One
skräddarsyr effektiva lösningar genom hela
värdekedjan. Från konstruktion, prototyp,
inköp, tillverkning och test till logistik och
eftermarknadstjänster. Företaget är internationellt verksamt med fyra tillverkningsenheter i Sverige, Ryssland och Polen.

frigjorda ytor, effektivare produktionslinjer och
ett bättre resursutnyttjande av utbyggnaden,
säger CEO Mats Johansson.
– Även organisatoriskt förstärker och utvecklar
vi enheten. För att ytterligare höja kvalitet och
effektivitet kommer teknikavdelningen delas upp
i två nya avdelningar; en testavdelning och en
för tillverkningsprocessen. Samtidigt förstärks
organisationen med en ny testchef och en processchef. Dessutom inrättar vi en helt ny tjänst
då vi anställer en NPI-expert. NPI-tjänsterna är
oerhört viktiga och det första steget i värdekedjan och vägen mot en lyckad produktlansering,
avslutar Mats Johansson.

I Sverige finns enheterna i Ronneby och
Stockholm. Orbit One har idag runt 670
anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK.
Orbit One ägs av medlemmar ur koncernledningen och styrelsen vilket ger korta och
snabba beslutsvägar som gynnar kunden.

I sommar vänds alla fotbollsälskares
blickar mot Ryssland och VM i fotboll.
Sverige kommer att vara på plats och
kämpa om guldet och det blir minst
sagt en tuff utmaning. Men det är inte
bara fotbollsälskare som är nyfikna på
Ryssland. Allt fler företag vill in på den
växande ryska marknaden och Orbit
One vet hur det går till. CEO Mats
Johansson har arbetat länge med
Ryssland och byggt upp Orbit Ones
tillverknings-enhet i Kaliningrad.
– Vi har varit på plats i Ryssland
sedan 2006 och har sedan dess
vuxit kontinuerligt. Just nu pågår en
fördubbling av vår produktionsyta
vid enheten i Kaliningrad. Vi bygger
även ett nytt lager, har installerat en
ny Fuji NXT ytmonteringslinje och en
ny AOI (Automatic Optical Inspection)
för att säkerställa kvaliteten genom
hela produktserierna. Under 2018 är
vårt mål att ha 110 välutbildade och
kompetenta medarbetare.
– Vår kunskap sträcker sig även
bortom kontraktstillverkning. Vi har
ett unikt nätverk av specialister inom
främst elektronikindustrin, men även
specialister inom andra områden
som kan hjälpa till med den ibland
lite krångliga vägen in på den ryska
marknaden. Vi kan hjälpa till med råd
om certifiering av produkter, affärskultur, handelsregler och skatter. Så
är ni intresserade av att göra affärer i
Ryssland kan Orbit One hjälpa till.
Vill du veta mer? Kontakta gärna
CEO Mats Johansson.
Tel: 070-996 68 29 eller via mail:
mats.johansson@orbitone.se

Orbit One AB
Ronneby Tel +46 457-742 00
Stockholm Tel +46 8-587 511 00

