
   

Semcon	  är	  en	  global	  partner	  inom	  ingenjörstjänster	  och	  produktinformation.	  Vi	  har	  närmare	  3	  000	  medarbetare	  med	  djup	  erfarenhet	  från	  
många	  olika	  branscher.	  Vi	  utvecklar	  teknik,	  produkter,	  anläggningar	  och	  informationslösningar	  utmed	  hela	  utvecklingskedjan	  och	  erbjuder	  
även	  en	  mängd	  tjänster	  och	  produkter	   inom	  bland	  annat	  kvalitet,	  utbildning	  och	  metodikutveckling.	  Semcon	  ökar	  kundernas	   försäljning	  
och	  konkurrenskraft	  genom	  innovativa	  lösningar,	  design	  och	  genuin	  ingenjörskonst.	  Koncernen	  har	  en	  omsättning	  på	  2,5	  miljarder	  kronor	  
och	  verksamhet	  på	  fler	  än	  45	  orter	  i	  Sverige,	  Tyskland,	  Storbritannien,	  Brasilien,	  Ungern,	  Indien,	  Kina,	  Spanien	  och	  Ryssland	  
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Semcon	  stärker	  erbjudande	  inom	  inbyggda	  system	  och	  
elektronik	  
	  
Semcon	  skapar	  nätverket	  Embedded	  Network	  för	  att	  stärka	  erbjudandet	  inom	  inbyggda	  system	  
och	  elektronik	  till	  de	  lokala	  marknaderna.	  Våra	  drygt	  450	  specialister	  globalt	  verkar	  lokalt,	  nära	  
våra	  kunder	  och	  genom	  nätverket	  blir	  de	  tillgängliga	  i	  de	  projekt	  där	  deras	  expertis	  behövs	  som	  
mest.	  
	  
Ständigt	  nya	  tekniksteg,	  ökade	  behov	  inom	  uppkopplade,	  energieffektiva	  och	  flexibla	  produkter	  
kräver	  snabbare	  och	  mer	  komplex	  utveckling.	  För	  att	  ge	  våra	  kunder	  tillgång	  till	  vår	  samlade	  expertis	  
skapar	  vi	  nu	  ett	  nätverk	  inom	  inbyggda	  system	  och	  elektronik.	  	  
	  	  
”Vi	  hjälper	  våra	  kunder	  att	  utveckla	  konkurrenskraftiga	  produkter	  genom	  att	  tillföra	  
specialistkompetens	  inom	  strategiska	  områden	  som	  mjukvara,	  hårdvara,	  test	  &	  verifiering,	  
reglerteknik	  m.fl.	  Vi	  har	  den	  specialistkunskap,	  erfarenhet	  och	  de	  verktyg	  som	  krävs	  för	  att	  hantera	  
denna	  komplexitet	  på	  ett	  kostnadseffektivt	  sätt”	  säger	  Johan	  Kristensson,	  ansvarig	  för	  nätverket	  
	  
Semcons	  kunder	  drar	  nytta	  av	  vår	  samlade	  erfarenhet	  i	  olika	  branscher,	  effektiva	  arbetssätt,	  
beprövade	  metodiker	  och	  egna	  systemlösningar.	  Dessutom	  har	  nätverket	  tillgång	  till	  hela	  Semcon-‐
koncernens	  styrka	  och	  bredd	  inom	  produktveckling,	  t.ex.	  industridesign,	  teknisk	  dokumentation	  och	  
mekanisk	  konstruktion.	  	  
	  
Specialisterna	  inom	  nätverket	  deltar	  även	  i	  en	  rad	  forskningsprojekt	  tillsammans	  med	  akademin	  och	  
branschkollegor	  för	  att	  hela	  tiden	  utveckla	  framtidens	  teknik.	  	  
	  
”Genom	  olika	  typer	  av	  teknikspaning	  uppdaterar	  sig	  medarbetaren	  inom	  nya	  tekniker	  för	  att	  kunna	  
ligga	  i	  ständig	  framkant	  och	  vi	  har	  en	  kontinuerlig	  erfarenhetsöverföring	  i	  form	  av	  seminarier,	  
uppdragsrotation	  mm.	  Detta	  ger	  oss	  både	  en	  bredd	  och	  spets	  som	  kommer	  våra	  kunder	  till	  nytta	  i	  
varje	  projekt”	  avslutar	  Johan	  Kristensson.	  
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