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Inom Orbit One är vi tydliga med att vår 
personal är vår absolut viktigaste resurs. 
Det är vår personal som gör att vi kan växa, 
utmana och leverera tjänster av högsta 
kvalitet. Under 2019 har vi därför lagt extra 
fokus på vår personal, inte bara i form av 
återkommande utbildningar, utan även i 
något det inte talas om så mycket; trivsel 
på arbetsplatsen. 
Vi tillbringar väldigt mycket tid tillsammans 
och då är det ju en självklarhet att vi alla 
ska trivas. Orbit One ska vara en plats dit 
man känner man vill gå och där man känner 
sig hemma och säker. Trivsel föder dess-

utom både vänskap, engagemang och inte 
minst bättre hälsa både ur ett fysiskt och 
psykiskt perspektiv. 

Parallellt med en rad hälsofrämjande aktiv-
iteter har vi därför satsat stort på att reno-
vera och modernisera omklädningsrum, 
duschrum, kök, mötesrum och gemensam-
hetsutrymmen vid alla våra enheter. Till 
största del har detta arbete planerats av de 
som nyttjar faciliteterna. Något som säker-
ställer att det blir rätt från början.
Det här är angelägna frågor för oss och 
vi ser även att de ger glädjande resultat i 

högre och högre frisknärvarotal. Vi hoppas 
att även du ska trivas i vårt sällskap. Är du 
nyfiken på att besöka oss, är det bara att 
kontakta oss, så bokar vi en tid som passar 
dig. Välkommen!

Your product is our mission

Mattias Lindhe
CEO Orbit One

DFT och test är en självklar 
och integrerad del av en lyckad 
design- och tillverkningsprocess. 
Det märks nu även tydligt i ett 
allt större intresse för Orbit One 
Test System, berättar Business 
Development Manager Magnus 
Håkansson.
– Orbit One Test System säker-
ställer den utgående kvaliteten 
och vi ser att våra kunder efter-
frågar just en leverantör som 
har helheten och kan tillgodose 
deras behov av tester från första 
prototyp till tester i serieproduk-
tion. Trenden för vårt testkon-

cept och våra utvecklingstjänster 
går stadigt uppåt och gensvaret 
från våra kunder, såväl nya som 
befintliga, är mycket positivt. Nu 
har vi därför nått den punkt där 
vi har börjat planera för expan-
sion av vår testverksamhet för 
att möta den ökande efter-
frågan.
– Genom noggrann validering 
möter vi upp kundens testkrav 
med en valideringsrapport som 
punkt för punkt beskriver test-
lösningen för kundens specifika 
krav. På så vis försäkrar vi oss 
om att kunden får exakt vad de 

förväntar sig. Tester och test-
utrustningar utvecklas in house, 
det vill säga nära produktionen 
och våra tekniker vet vad som 
krävs av en utrustning som kom-
mer att användas kontinuerligt i 
en produktionsmiljö.
– Våra kunder har ofta goda ge-
nerella kunskaper om vad som 
ska testas samtidigt som vi har 
kunskapen om hur det ska gå 
till, till exempel med serieproduk-
tionstester av stora volymer. För 
bästa resultat och effektivitet, vill 
vi helst vara med tidigt i kon-
struktionsfasen för att redan där 

kunna säkerställa testbarheten. 
Genom val av rätt komponenter 
och rätt layout underlättas des-
sutom testarbetet och på så vis 
kan vi säkra en högre kvalitet 
och säkerhet på våra kunders 
produkter.  

Vill du veta mer?
Kontakta Business Development 
Manager Magnus Håkansson 
på tel: 0457-742 57 eller via mail: 
magnus.hakansson@orbitone.se

Nyckeln till hög kvalitet:

Orbit One Test System

Hoppas du också trivs i vårt sällskap!

Inside Orbit One
NYHETER FRÅN EN AV SKANDINAVIENS STÖRSTA KONTRAKTSTILLVERKARE AV ELEKTRONIK OCH ELEKTROMEKANIK.

Det här är Orbit One 
Test System 
Orbit One Test System  
erbjuder allt från fristående 
off-line testsystem till  
databasanslutna PC-styrda 
system baserade på till 
exempel National Instruments 
TestStand. Orbit One Test 
System hanterar alla typer 
av testkoder som till exem-
pel C #, Java och Phyton. 
Systemet kan även integrera 
kundens egna testkoder 
med nya testrutiner speciellt 
utvecklade för projektet. 
Systemet är också utformat 
för att kunna kopplas till Orbit 
Ones MES-system (Manu-
facturing Execution System), 
OneTracker.  



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 inter-
nationellt verksamt med fyra tillverknings-
enheter i Sverige, Ryssland och Polen. 

I Sverige finns enheterna i Ronneby och 
Stockholm. Orbit One har idag runt 700 
anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK. 
Orbit One ägs av medlemmar ur koncern-
ledningen och styrelsen vilket ger korta och 
snabba beslutsvägar som gynnar kunden.

Orbit One AB
Ronneby Tel +46 457-742 00
Stockholm Tel +46 8-587 511 00
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Orbit One har investerat i ny 
UV-LED lackeringsteknikfrån 
tillverkaren Lacmé. Den kommer 
att användas för lackering av 
kretskort vid Orbit Ones enhet 
i Polen. UV-LED-tekniken är 
mer flexibel jämfört med andra 
lösningar och skapades för att 
få bättre resultat när det gäller 
termisk chock, vilket kan vara 
mycket problematiskt inom 

till exempel fordonsindustrin. 
Tekniken resulterar i betydligt 
bättre motstånd och skydd 
mot damm, fukt och metal-
liskt damm. UV-beläggningen 
har också mycket god kemisk 
resistans samtidigt som den, 
sist men inte minst, är bättre för 
miljön.

Dåliga historier har märkligt nog 
en förmåga att spridas snabbare 
än de goda. I värsta fall kan de 
dessutom vara med och forma 
ett företags kultur på ett negativt 
sätt. På Orbit One tänker vi där-
för tvärtom och jobbar aktivt för 
att lyfta fram och sprida de goda 
exemplen och de goda historier-
na, stora som små. Berättelsen 
om dessa är en del av det som 
skapar vår kultur. Därför har vi 
instiftat the Good Story Award, 

ett internt pris som uppmuntrar 
initiativ, nya idéer och projekt 
som stärker vår företagskultur.
I år gick priset till Stockholm-
senheten med motiveringen: 
”Med tydlig vinnarmentalitet och 
stark laganda har personalen 
på Stockholmsenheten gjort en 
operativ turnaround vilket lett till 
resultat signifikant över förvän-
tan.” Grattis till alla i Stockholm!

Ny UV-LED  
lackeringsteknik 
till Orbit One

Good Story Award 
till Orbit One 
Stockholm

Välkomna till TEC i Lund!
Orbit One inleder hösten 
med en dag fylld av semi-
narier, mingel och utställare 
på TEC i Lund. Lunch och 
fika ingår och inte minst: 
det senaste från Orbit One! 
Välkomna!
Var: Medicon Village 
 Science Park i Lund
När: 26 september

Öppettider:  09.00-16.00

https://evertiq.se/expo/
lun2019_visit_78

Boka ett personligt möte 
redan idag! 
Kontakta Director Sales & 
Marketing, Mats Eriksson 
Tel. 070-67 44 777 eller mail: 
mats.eriksson@orbitone.se

http://www.orbitone.se
https://evertiq.se/expo/lun2019_visit_78
https://evertiq.se/expo/lun2019_visit_78

