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

Jakie są klucze do powodzenia?
To zaangażowanie i  
kompetencje! 
Witamy wszystkich z powrotem po wakacjach! 
Mam nadzieję, że mieli Państwo udane lato i że 
dobrze naładowali Państwo akumulatory przed 
jesienią. Mam nadzieję także, że i u Państwa 
jesień będzie równie bogata w wydarzenia, tak 
jak u nas, w Orbit One. A mianowicie realizu-
jemy wiele projektów. W Federacji Rosyjskiej 
trwają prace nad podwojeniem powierzchni 
wytwórczej, a i w polskim zakładzie znacznie 
powiększyliśmy przestrzeń produkcyjną. Na 
realizację oczekuje także wiele innych znakomi-
tych projektów.
Są to inicjatywy wymagające elastycznej 

i zaangażowanej organizacji gotowej na 
wyzwania. Taką właśnie organizacją dysponuje 
nasza firma. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, 
że nasi pracownicy wyróżniają się wysokimi 
kompetencjami, wielkim zaangażowaniem i 
są zawsze gotowi do tego, aby stawiać czoła 
nowym wyzwaniom. Nasza organizacja w 
bardzo dużym stopniu koncentruje się na 
potrzebach klienta, zarówno w odniesieniu do 
procesów, jak i w stosunku do codziennych 
kontaktów z naszymi klientami i dostawcami. 
Więcej na ten temat można znaleźć na stronie 
2. 
Świetną wiadomość stanowi również fakt, 
że firma Orbit One zdobyła pierwsze miejsce 
w „Champions League” w Polsce, we 
współzawodnictwie przemysłowym, w ramach 

którego prace nad wdrażaniem systemu 5S 
oceniane są przez niezależnych audytorów. To, 
że nasza firma wygrała w tej rywalizacji stanowi 
widomy dowód, że realnie pracujemy nad 
stałym doskonaleniem w pozytywny sposób i że 
klucze do wydajnej produkcji tkwią w kompe-
tencjach, wiedzy i zaangażowaniu. Przesyłam tą 
drogą gratulacje dla polskich kolegów!

Your product is our mission! - Państwa produkt 
jest naszą misją!

Mats Johansson
Dyrektor Generalny Orbit One

Firma Orbit One w Ronneby rozwija się pod jednym dachem

Firma Orbit One na szczycie Champions League!

Dłuższe czasy pozyskiwania 
podzespołów!  
Obecnie otrzymujemy wyraźne sygnały od 
producentów podzespołów, że czasy pozyski-
wania komponentów wydłużają się. Dlatego też 
już teraz chcemy unieść ostrzegawczo palec, 
ponieważ za rok rynek podzespołów stanie się 
trudniejszy i będzie się odznaczał zmniejszoną 
elastycznością. Jakie są przyczyny takiego stanu 
rzeczy? 
– Branża w dalszym ciągu ma się dobrze. 
Jednakże przez wiele lat wszyscy pracowali 
nad tym, aby podwyższyć efektywność, co 
odbywało się kosztem obniżenia ogólnych 
zdolności wytwórczych. Innymi słowy producenci 
nie dysponują obecnie nadmiarem zdolności 
wytwórczych. Ze względu na fuzje, jakie się 
odbywają wśród producentów podzespołów i 
na skutek konsolidacji ich portfeli, kurczą się 
również zdolności wytwórcze oraz znikają z rynku 
podzespoły alternatywne, twierdzi Dyrektor ds. 
Łańcucha Zaopatrzenia, p. Marcus Gunnebrant. 

– Monitorujemy rynek codziennie oraz 
aktualizujemy system o najnowsze informacje 
i co tydzień przesyłamy prognozy do naszych 
dostawców, co pozwala im utrzymywać rękę na 
pulsie. Istnieją oznaki wskazujące, że zmierzamy 
do takiej samej sytuacji w zakresie możliwości 
alokacyjnych, jakie panowały u progu lat 2000-
ych. Jeżeli utkniemy na etapie alokacji, wówczas, 
o ile nie skoncentrujemy się na możliwie jak 
najwcześniejszym zakupie i złożeniu zapasów 
na półce, żadne prognozy nam nie pomogą. 
Będziemy bardzo zobowiązani, jeżeli Państwo 
przedstawią nam w miarę możliwości swoje re-
alistyczne i długofalowe prognozy. To ułatwi nam 
pracę na polu zabezpieczenia materiałowego. 
Jeżeli jednak chcemy mieć całkowitą pewność, 
że niezbędne materiały są dostępne, o ile 
wejdziemy w alokację, materiały te musimy mieć 
u siebie w magazynie. Możemy to wspólnie 
z Państwem omówić i razem wypracować 
optymalne rozwiązania. W razie jakichkolwiek 
zapytań prosimy skontaktować się z Państwa 
partnerem do kontaktów w firmie Orbit One, 
dodaje na zakończenie Dyrektor Marcus Gun-
nebrant.

Obecnie cała działalność firmy Orbit One w zakładzie w 
Ronneby została zebrana pod jednym dachem. Oprócz 
tego, poszczególne pomieszczenia zostały dalej posz-
erzone poprzez przejęcie wolnych lokali graniczących z 
istniejącymi. Całkowita powierzchnia przekracza obecnie 
12 000 m2. Na tej nowej powierzchni, która również 
przylega do pomieszczeń czystych, odbywa się głównie 
montaż kompletnych, zaawansowanych modułów oraz 
urządzeń techniki medycznej. 
– Po nabyciu zakładu firmy Flex w Ronneby, w okresie 
przejściowym dysponowaliśmy dwoma lokalami. Obecnie 
wszystko zostało zebrane w jednym miejscu, w nowych, 
nowoczesnych pomieszczeniach. Już do tej pory zdołaliśmy 
ulepszyć naszą produkcję, a w naszych procesach 

produkcyjnych możemy wprowadzać jeszcze bardziej 
wydajne przepływy. W ten sposób powstało również 
wiele efektów synergetycznych, między innymi poprzez 
lepszą optymalizację wykorzystania istniejącego parku 
maszynowego, ocenia Dyrektor ds. Produkcji, Ulf Karlsson.
– Jeżeli chodzi o wybór technologii i sprzętu, to kierujemy 
się naszym duchem przedsiębiorczości. Dysponujemy 
dużym i szeroko rozbudowanym parkiem maszynowym, 
aczkolwiek rządzą nim potrzeby rynkowe. Wsłuchujemy się 
wnikliwie w potrzeby rynkowe i do nich się następnie dos-
tosowujemy. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego 
będziemy potrzebować, aby zaspokoić potrzeby klientów? 
Jakie wymogi stawiają klienci? To właśnie odpowiedzi na te 
pytania wpływają na odpowiednie dostosowanie naszego 
postępowania i umożliwiają nam znajdowanie rozwiązań, 
które zapewniają lepszą efektywność w obrębie całego 
łańcucha wartości, kontynuuje Ulf Karlsson.
– Dodatkowym pozytywnym skutkiem jest to, że obecnie 
możemy podejmować się realizacji większych i bardziej 
złożonych projektów, co uwidacznia się również w coraz 
większej liczbie zapytań ofertowych. Jednocześnie możemy 
kontynuować współpracę z naszymi mniejszymi klientami, 
którzy także mogą czerpać korzyści z naszej coraz większej 
zdolności produkcyjnej”, podsumowuje swoją wypowiedź 
Ulf Karlsson.

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej?
W tej sprawie i w innych prosimy kontaktować się z Dyrek-
torem ds. Produkcji firmy Orbit One – p. Ulfem Karlssonem 
telefonicznie pod nr tel. +46 (0)706-19 42 41 lub drogą 
mailową: ulf.karlsson@orbitone.se.

Przemysłowa Polska postawiła intensywnie 
na rozwój kompetencji w obrębie „szczupłej 
produkcji” (lean production), a rezultaty nie 
dały na siebie długo czekać. Polska jest obecnie 
jednym z najbardziej konkurencyjnych krajów 
przemysłowych Europy. Dlatego to jeszcze 
bardziej cieszy, że firma Orbit One znalazła 
się obecnie na szczycie Champions League! 
Champions League jest współzawodnictwem 
przedsiębiorstw przemysłowych, w ramach 
którego ok. 90 branż rywalizuje na polu wdrażania 
systemu 5S. Każda z firm co drugi miesiąc oce-
niana jest przez niezależnych audytorów, którzy 
sprawdzają wszystko w ramach prac 5S, zarówno 
na polu produkcji, jak i administracji. 
– To trudna liga odznaczająca się twardą 
konkurencją. Obecnie jesteśmy liderem ligi, choć w 
ubiegłym roku zajmowaliśmy drugie miejsce. 
Pierwsze miejsce zdobył wówczas polski 

producent z branży lotniczej. Oprócz tego zdobyliśmy 
cenną nagrodę w postaci dwuletniego szkolenia w zakre-

sie „szczupłej produkcji” dla jednego pracownika, 
tak wyniki swojego zakładu komentuje p. 

Grzegorz Kohls, Dyrektor Generalny 
polskiego zakładu Orbit One. 
– Jesteśmy z tego niezwykle 
dumni, a nasi koledzy w Polsce 

wykonali fantastyczną pracę. Lecz to 
współzawodnictwo to nie tylko zabawna 

gra. Przyniesie ono nam sporą korzyść 
zarówno wewnątrz zakładu jak i w obrębie 

pozostałych jednostek organizacyjnych. 
Obecnie pracujemy na zasadach 5S całej 

firmie Orbit One, a nasz zakład w Polsce jest 
wzorcowy. Pozostałe zakłady mogą się uczyć na 

osiągnięciach polskiego zakładu i czynić swoje 
procesy jeszcze bardziej wydajnymi, dodaje 
Dyrektor ds. Produkcji, p. Ulf Karlsson. 

Do zobaczenia na Kon-
ferencji Evertiq w Lund!
W programie lunch i kawa, a firma 
Orbit One, jak zawsze na miejscu. 
Do zobaczenia!
Gdzie: Ideon Medicon Village
Kiedy: 28 września
Godziny otwarcia: 09:00-16:00
Zgłoszenia: http://evertiq.se/tec/
lun2017_visit#Anmälan 

Prosimy jeszcze dziś umówić się na 
spotkanie! 
Prosimy kontaktować się z Dyrek-
torem Sprzedaży i Marketingu, p. Mi-
caelem Ny. Tel. nr +46(0)709-65 19 
65 lub mail: micael.ny@orbitone.se



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 przysto-
sowuje 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. Fir-

ma 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 jest obecnie jednym 
z wiodących, skandynawskich 
usługowych producentów obwodów 
drukowanych, a także pakietów 
elektronicznych oraz elektromechan-
icznych. Cztery zakłady produk-
cyjne uzupełniają się nawzajem, 
a dzięki dobrze przemyślanej 
strategii produkcyjnej, firma nasza 
wykorzystuje specjalizacje po-
szczególnych zakładów sposób 
optymalny dla swoich klientów. Lecz 
nowoczesna produkcja usługowa 
wymaga o wiele więcej. Wymaga dys-
ponowania organizacją emanującą 
zaangażowaniem i kompetencjami 
oraz na tyle szybkiej i elastycznej, aby 
być w stenie odpowiedzieć na coraz 
wyższe wymagania rynku w zakre-
sie precyzji dostaw, opłacalności, 
jakości oraz jak najkrótszego czasu, 
jaki upływa od powstania koncepcji 
do przekazania wyrobu do odbiorcy 
finalnego (time-to-market). Dyrektor 
ds. Operacyjnych, Mattias Lindhe 
kieruje pracami na rzecz rozwoju 
organizacyjnego w obrębie Orbit One 
i jest w stanie powiedzieć więcej na 
ten temat.

– Aby móc skutecznie konkurować, 
należy dysponować organizacją, 
skupioną na precyzji dostaw, 
jakości oraz opłacalności kosztowej. 
Bezsprzecznie udało nam się bardzo 
wiele zdziałać na tym polu, a przy 
pracach rozwojowych koncernu 
przyświecają nam trzy hasła: stan-
daryzacja, duch pracy zespołowej 
oraz duch przedsiębiorczości.

Standaryzacja dotyczy tworzenia i 
wykorzystywania prawidłowych pro-
cesów w obrębie całego koncernu. 
Procesy muszą być proste, wydajne i 
muszą koncentrować się na tworze-
niu wartości dodatkowej dla klientów.
– Może się wydawać, że tkwi w tym 
sprzeczność, lecz tu wchodzi w grę 
to, co nazywamy przedsiębiorczością 
sterowaną za pomocą procesu. W 
celu ciągłego doskonalenia i upraszc-

zania naszych procesów, wszyscy 
pracownicy muszą w ramach swoich 
zadań i kompetencji być w stanie 
przeciwdziałać zakorzenionym wzor-
com. Zestandaryzowane i proste pro-
cesy stwarzają świetne warunki do 
prawidłowego działania od samego 
początku, co z kolei przyczynia się do 
tworzenia wartości dodatkowej dla 
naszych dostawców, klientów oraz 
pracowników.

Duch współpracy zespołowej panujący 
wewnątrz grupy, w zakładach produk-
cyjnych oraz pomiędzy nimi i co nie 
najmniej ważne pomiędzy klientami 
i dostawcami jest nieodzowny, aby 
można było maksymalizować łańcuch 
wartości.
– Nasze oceny są ważnymi czyn-
nikami sukcesu. Dysponujemy 
organizacją spłaszczoną i nigdy nie 

mówimy o zależnościach hierarchic-
znych. Zamiast tego koncentrujemy 
się na współpracy i na tym, jak każdy 
sam w ramach pełnionej przez 
siebie roli może dopomóc swoim 
współpracownikom. Taka sama fan-
tastyczna współpraca, jaką możemy 
obserwować w pit-stopie formuły F1, 
jest dobrą wizytówką tego, jak takie 
współdziałanie powinno wyglądać. 
Każdy tu zna swoją rolę, wszyscy 
wiedzą co mają zrobić i w jaki sposób 
funkcjonuje pozostała część zespołu, 
a koncentracja uwagi w pracy codzi-
ennej polega na tworzeniu wartości 
przez każdego w swoim własnym 
zakresie odpowiedzialności.
Duch przedsiębiorczości w odniesieniu 
do klientów, dostawców i rynku to 
alfa i omega w zakresie tworzenia 
najlepszych rozwiązań na rynku. 
– Wiele firm traci tu z pola widze-

nia klienta końcowego. Dlatego 
przykładamy szczególną uwagę 
do zrozumienia rynku klienta. 
Jakie potrzeby ma klient naszego 
klienta? Jak stworzyć najlepsze 
rozwiązanie dla całego łańcucha: 
od prac rozwojowych oraz produkcji 
przez całą drogę, od dostawcy aż do 
klienta końcowego? Bez tego jest 
niemożliwe, aby dokonać maksymal-
izacji łańcucha wartości, dodaje na 
koniec Dyrektor Mattias Lindhe.

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej?
W tej sprawie najlepiej się 
kontaktować z Dyrektorem ds. 
Operacyjnych, p. Matiasem Lindhe 
pod numerem telefonu 
+46 (0)70-965 12 49 lub drogą 
mailową: mattias.lindhe@orbitone.se

Koncentracja na tworzeniu wartości  
dodatkowej dla klientów


