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Wiosną firma Orbit One weźmie udział w 
wielu targach odbywających się na terenie 
Szwecji i Finlandii. W kwietniu odwiedzimy 
naszych fińskich sąsiadów po drugiej 
stronie Bałtyku, aby wziąć udział w targach 
Evertiq Expo w Helsinkach. Mam nadzieję, 
że będziemy mieli okazję się tam spotkać, 
abyśmy mogli objaśnić bardziej szczegółowo 
nasze spojrzenie na nowoczesną i efektywną 
produkcję usługową. W produkcji usługowej 
chodzi o wiele więcej niż o samo wytwarzanie 
produktów. Chodzi o tworzenie długofalowych 
relacji, możliwość wspólnego rozwoju i 

stałego usprawniania wspólnych procesów. 
Jest to podejście, które zapewnia zarówno 
rentowność, jak i wysoką jakość w całym 
cyklu życia produktu. Jest to również jeden 
z powodów, dla których tak wielu naszych 
zleceniodawców od lat pozostaje klientem 
Orbit One.
Istotną częścią utrzymywania tego poziomu 
jakości jest rozwój testów, który opisujemy        
w niniejszym numerze Inside. Testy stanowią 
integralną część naszego procesu projektowo-
produkcyjnego, a my oferujemy szereg różnych 
usług zapewniających wysoką jakość. Na 

testy i wysoki poziom jakości stawiamy także 
w naszej strategii inwestycyjnej. Dlatego też 
nieustannie inwestujemy zarówno w wiedzę, 
jak i wyposażenie techniczne, gwarantujące 
jakość naszych produktów. 

Państwa produkt jest naszą misją!

Mats Johansson
Dyrektor Generalny Orbit One

Wzrastać razem z klientem

Inside Orbit One
Nowości na temat największego w Skandynawii producenta usługowego w dziedzinie elektroniki i zespołów elektromechanicznych.

Współpraca pomiędzy firmami Net-
control i Orbit One od kilku lat ma 
ugruntowaną pozycję. Netcontrol 
produkuje rozwiązania do automa-
tyzacji sieci elektrycznych i oferuje 
szeroki wachlarz produktów i usług 
dla dystrybutorów energii elektry-
cznej, ciepłowni, przedsiębiorstw 
energetycznych i energochłonnych 
gałęzi przemysłu.
– Nasze zlecenie dla firmy Net-
control polega na obsłudze całego 
łańcucha dostawy, od zakupu 
elementów składowych, przez 
rozwój efektywnych procesów 
produkcyjnych, testowanie i 
montaż obwodów drukowanych 
w PCBA, po całkowitą budowę 
systemów. Dostarczamy gotowe 
produkty zarówno firmie Net-
control, jak i bezpośrednio jej 
użytkownikom końcowym. Firma 
Orbit One zarządza także usługami 
posprzedażowymi firmy Netcontrol, 
na przykład związanymi z serwiso-

waniem produktów, naprawami, 
aktualizacjami i dokumentacją 
techniczną – opowiada Kierownik 
ds. Obsługi Klienta firmy Orbit One 
Mikael Karlsson.

– Korzystanie z usług firmy Orbit 
One przez cały łańcuch dostawy 
daje nam możliwość skoncen-
trowania się na naszej głównej 
działalności. Mamy szeroki asorty-
ment produktów, który bez przerwy 

rozwijamy i który stawia producen-
towi wysokie wymagania. Podczas 
naszej siedmioletniej współpracy 
firma Orbit One wykazała się 
elastycznością                       i 
umiejętnością rozwiązywania 
wszystkich rodzajów wyzwań. Dla 
przykładu fantastyczne jest to, 
jak szybko może ona zwiększyć 
swoją zdolność produkcyjną i 
zaspokoić różne pojawiające się 
potrzeby. Wspólnie udało nam 
się zrealizować wiele ważnych 
międzynarodowych projektów. 
Najważniejsza jest dla nas jakość, 
a firma Orbit One udowodniła, że 
w tym zakresie zawsze możemy 
na nią liczyć – mówi Dyrektor Op-
eracyjna firmy Netcontrol Hannu 
Hirvinen.

Zaproszenie
Spotkaj firmę Orbit One 
na targach wiosennych!
Na wiosennych targach objaśnimy, 
jak Państwa firma, dzięki 
skorzystaniu z efektywnej produk-
cji usługowej, może zyskać na 
rentowności oraz zwiększyć swój 
udział w rynku. Zapraszamy!

Prosimy już dziś umówić 
się na spotkanie!
W tym celu prosimy kontaktować się 
z Dyrektorem Marketingu i Sprzedaży, 
Matsem Erikssonem.
Umówić się można telefonicznie pod 
nr +46(0)709-674 47 77 lub drogą 
mailową: mats.eriksson@orbitone.se

Evertiq Expo w  
Helsinkach, 19 kwietnia
Zapraszamy na targi Evertiq Expo 
Helsinki w hotelu Hilton Helsinki 
Kalastajatorppa. Program obe-
jmuje między innymi ekspozycje, 
seminaria, spotkania towarzyskie 
oraz wiele innych wydarzeń.

Gdzie: Hilton Helsinki Kalastajatorppa   
Kiedy:  czwartek, 19 kwietnia
Godziny otwarcia: 9:00-16:00
Zgłoszenia: http://evertiq.com/tec/
hel2018_visit#Registration 

SEE- Scandinavian 
Electronics Event w 
Kista 24-26 kwietnia
Zapraszamy na SEE w celu 
zapoznania się z nowymi 
spostrzeżeniami na temat 
przyszłości elektroniki i inteligent-
nych rozwiązań produkcyjnych. 
Tegorocznymi tematami przewod-
nimi są: przemysł motoryzacyjny, 
innowacje oraz MedTech. Poza 
tym oferujemy ponad 40 punktów 
programu do wyboru!
Gdzie: Kistamässan w Kista. 
Firma Orbit One będzie obecna na 
stoisku C07:39
Kiedy: w dniach 24-26 kwietnia
Godziny otwarcia: wtorek w godz. 
9:00-17:00 
środa w godz. 9:00-17:00
czwartek w godz. 9:00-16:00 
Zgłoszenia: https://invitepeople.
com/events/10749 

TEC – Konferencja  
Evertiq w Linköping  
– w dniu 29 maja
Region miasta Linköping jest 
jednym z najbardziej atrakcyjnych 
regionów w Szwecji dla dostawców 
elektroniki, komponentów, płytek 
PCB i innego rodzaju sprzętu. 
TEC zaprasza na seminaria, 
dyskusje panelowe oraz na lunch. 
Zgłoszenie jest bezpłatne. 

Gdzie: Saab Arena  
Kiedy: wtorek, 29 maja
Godziny otwarcia: 9:00-16:00
Zgłoszenia: http://evertiq.se/tec/
lin2018_visit#Anmälan

Jakość najważniejszym czynnikiem dla Netcontrol
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Informacje na temat firmy Orbit One AB
Firma Orbit One jest jednym z wiodących, skan-
dynawskich usługowych producentów obwodów 
drukowanych, pakietów elektronicznych oraz 
elektromechanicznych. Firma Orbit One przystosowuje 
skuteczne rozwiązania do potrzeb klientów w obrębie 
całego łańcucha wartości. Nasza oferta rozpoczyna 
się od  konstrukcji, a ponadto obejmuje opracowanie 
prototypu, zaopatrzenie materiałowe, produkcję oraz 
testy i rozciąga się aż po logistykę oraz usługi związane 
z obsługą posprzedażną. Firma prowadzi działalność w 

skali międzynarodowej i dysponuje czterema zakładami 
produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Szwecji, 
Federacji Rosyjskiej oraz Polski. W Szwecji funkcjonują 
zakłady w Ronneby i w Sztokholmie. Firma Orbit One 
zatrudnia obecnie ok. 625 pracowników, a jej roczne 
obroty sięgają ponad 1 mld SEK. Firma Orbit One jest 
własnością członków Zarządu i Rady Nadzorczej, co 
sprawia, że procesy decyzyjne, z korzyścią dla klientów, 
są krótkie i szybkie.

Orbit One Prabuty
Tel: +48 55 262 44 82
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Firma Orbit One wciąż inwestuje 
w sprzęt podwyższający jakość i 
w ramach swojej strategii stale 
wymienia sprzęty na maszyny 
nowsze i efektywniejsze, o 
najwyższej wydajności oraz 
dokładności. Wśród ostatnich 
inwestycji znalazły się dwie nowe 
linie SPI Koh Young do oddziałów 
w Ronneby i w Polsce. Nowe linie 
SPI dokonują pomiaru w pełnej 
technice 3D przy zachowaniu 
bardzo wysokiej produktywności 

i najwyższej dokładności. Firma 
Orbit One zainwestowała także w 
trzy nowe linie AOI, z czego dwie 
zainstalowano w Polsce i jedną          
w Ronneby. One także są marki 
Koh Young i dokonują pomiarów w 
technice 3D. 

– To bardzo wrażliwe pro-
cesy, dlatego nasze kontrole są 
bardzo dokładne. Za pomocą 
tego sprzętu, razem z naszymi 
własnymi systemami testowymi, 
możemy zapewnić jakość ob-
wodów drukowanych przez całą 
serię produktów – mówi Kierownik 
Działu Technologicznego Per-Ola 
Johansson. 

Firma Orbit One oferuje szereg 
rentownych i wysokiej jakości usług 
testowych oraz dysponuje własnym 
zespołem do rozwoju testów. 
Oferujemy wszystko, od samodziel-
nych systemów testowych offline, 
po podłączone do baz danych 
systemy sterowane komputerowo, 
oparte np. na oprogramowaniu 
do zarządzania testami National 
Instruments TestStand. Razem z 
działem technologicznym, nasz 
zespół wykorzystuje również metodę 
DFT do tworzenia nowych produk-
tów i przeprojektowywania już 
istniejących. Testowanie                     i 
projektowanie sprzętów odbywa się 
na terenie firmy, czyli blisko produk-
cji, a nasi technicy wiedzą, czego 
wymagamy od sprzętu, który będzie 
stale wykorzystywany w środowisku 
produkcyjnym.
– Chętnie uczestniczymy we wcz-
esnej fazie konstrukcyjnej, aby już 
wtedy móc zapewniać testowalność. 
Wybór odpowiednich komponentów 

i odpowiedniego projektu ułatwia 
prace testowe i w ten sposób 
możemy zapewnić wyższą jakość, 
bezpieczeństwo i niezawodność 
produktów naszych klientów – mówi 
Kierownik Testów Magnus Håkans-
son. 
    Firma Orbite One opracowała 
własny system testów OTS, Orbit 
One Test System, obsługujący 
wszystkie rodzaje kodów, jak na 
przykład C #, Java czy Phyton. OTS 
opiera się na oprogramowaniach do 
zarządzania testami National Instru-
ments LabVIEW oraz TestStand 
i może zintegrować własne kody 
testowe klienta z nowymi proce-
durami testowymi, opracowanymi 
specjalnie dla projektu. System 
OTS został opracowany także w 
celu podłączenia do systemu MES 
firmy Orbit One, OneTracker. Do-
kumentowanie testów                    i 
wyposażenia odbywa się za pomocą 
schematów i opisów. Ważną częścią 
dokumentowania jest walidacja, 

podczas której firma Orbit One pot-
wierdza wymogi techniczne klienta 
za pomocą raportu, w którym punkt 
po punkcie opisane jest rozwiązanie 
techniczne dotyczące specjalnych 
wymagań klienta. Tym sposobem 
gwarantujemy, że klient dostaje 
dokładnie to, czego oczekuje.
– Testy powinny być zawsze 
integralną częścią procesu pro-
jektowo-produkcyjnego, ponieważ 
zapewniają jakość końcową produk-
tu. W firmie Orbit One możemy 
śledzić niedociągnięcia, ulepszać 
produkt i pomagać w tworzeniu 
produktu spełniającego wymagania 
rynku – podsumowuje Magnus 
Håkansson.  
 
 
Chcą Państwo dowiedzieć się więcej?
Zachęcamy do kontaktu z naszym 
Kierownikiem Testów Magnusem 
Håkanssonem telefonicznie:  
+46(0)45-77 42 57 lub drogą mailową:  
magnus.hakansson@orbitone.se

Nowe linie SPI i 
AOI w zakładach 
Orbit One

Lepsze produkty  
z odpowiednimi testami

http://www.orbitone.se

