
 

 

Pressmeddelande 
Täby 12 september 2018 

 
 

Mycronic upprättar center för avancerad maskininlärning med NuFlare 
Technology och D2S med support från NVIDIA  

 

Mycronic meddelade i dag att de i samarbete med NuFlare Technology och D2S – med tekniksupport 

från NVIDIA – grundat ett center för avancerad maskininlärning inom elektroniktillverkning (Center for 

Deep Learning in Electronics Manufacturing, CDLe) i San Jose, Kalifornien. Samarbetet har skapats för 

att effektivt utnyttja potentialen från avancerad maskininlärning inom elektroniktillverkningen med 

syfte att driva teknikutvecklingen i branschen och kapitalisera på det genombrott tekniken kan skapa. 

 

– Det är mycket glädjande att vi fortsätter genomföra vår strategiska inriktning och använder 

digitaliseringen för att bredda vårt utbud, förbättra funktionaliteten inom data- och bildhantering och 

ytterligare stärka vår position inom Industri 4.0. Avancerad maskininlärning kan ge nya lösningar på 

befintliga problem och skapa nya användningsområden och tjänster som hjälper kunderna att öka 

avkastning, produktivitet och resultat. Genom det nya centret får vi tillgång till branschexpertis och 

dataresurser som ökar vår utvecklingstakt, säger Johan Franzén, Sr Vice President R&D på Mycronic. 

 

Det nya centret med fokus på avancerad maskininlärning, en gren inom AI och maskininlärning, 

kommer att säkerställa utvecklingen för företagens kunder genom att öka takten i användningen av 

avancerad maskininlärning för utveckling av sofistikerade lösningar inom elektroniktillverkning med 

hjälp av GPU:er och expertis inom avancerad maskininlärning från NVIDIA. 

 

För mer information om centret för avancerad maskininlärning inom elektroniktillverkning, besök 

www.cdle.ai 

 
 

För ytterligare information kontakta: 

Johan Franzén 

Sr VP R&D 
Tel: 0703 408 745, e-post: johan.franzen@mycronic.com 

 
Tobias Bülow 

Director IR & Corporate Communications 

Tel: 0734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com 
 

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 12 september 2018, klockan 16:30 CET. 
 
Om center för djupinlärning inom elektroniktillverkning 
Center för avancerad maskininlärning inom elektroniktillverkning (The Center for Deep Learning in Electronics Manufacturing, 
CDLe) är en sammanslutning av branschledare inom elektronikindustrin som ser potentialen hos avancerad maskininlärning. 
CDLe samlar talanger och resurser för att höja den teknologiska nivån inom avancerad maskininlärning för alla 
medlemsföretags unika applikationer. Medlemmarna tar till sig avancerad maskininlärning snabbare för att förbättra sina 

kunderbjudanden. För mer information, besök www.cdle.ai. 

 

Om Mycronic 
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på 
precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har 
dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är 
noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com 
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