Vi tar din produkt in i framtiden
Välkommen till vår värld av displayer, inbyggnadsdatorer och styrsystem. Färdiga standardprodukter och
skräddarsydda lösningar helt anpassade efter dina be-
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hov. I över 50 år har vårt fokus varit att skapa lösningar
som ökar våra kunders konkurrenskraft. Med utgångspunkt i våra nordiska industrikunders behov erbjuder vi
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en trygg och framtidssäker produkt till lägsta totalkostnad. Från idé till färdig produkt och genom hela produktens livscykel.
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Moderna displaylösningar
Användandet av mobiltelefoner och läsplattor skapar nya förväntningar
även på displayer i industriella produkter. Det är displayen som användaren interagerar med och spelar därför en central roll i hur användaren
upplever er produkt. En bra implementation lyfter produkten, men en
dålig stjälper den. Vi har en lång och gedigen erfarenhet och hjälper dig
att skapa en modern och konkurrenskraftig lösning!

”Med Martinssons kompetens kring
displaylösningar och elektronikstyrning
har vi tillsammans med vår kunskap kring
värmepumpar skapat fantastiska resultat.”
Magnus Larsson, Utvecklingschef Thermia AB

Produkter för olika branscher
Utöver displaylösningar och elektronikutveckling erbjuder vi också färdiga standardprodukter. Olika typer av industriella datorer, gateways, skrivare, monitorer
och HMI. För generell industriell tillämpning eller testade och certifierade för en

specifik bransch. Har ni specifika krav eller önskemål kring temperatur, vibration, montering eller kanske I/O? Baserat på ert behov erbjuder vi en färdig
produkt till rätt pris.

Moderkort och färdigkapslade BoxPC för styrning och kommunikation. Färdiga displaylösningar med eller utan inbyggd intelligens
och skrivare för alla sorters biljetter, kvitton och etiketter.

Produkter i världsklass
– Vi börjar med resultatet
Alla vill ha populära, efterfrågade produkter. Produkter med hög kvalité till
lägsta totalkostnad. För att nå dit börjar vi med resultatet, din önskeprodukt.
Förutom alla tekniska aspekter väger vi också in faktorer som design, ergonomi
och användarvänlighet. Er vision, önskade marknadsfördelar och funktionsbehov
styr vårt arbete med att ta fram olika produktkoncept.
Utifrån valt produktkoncept bryter vi ner det i en teknisk specifikation innehållande
hårdvara, mjukvara, GUI och mekanik. I utvecklingsarbetet så återanvänder vi redan
utvecklade plattformar och funktioner som ingår i vårt ekosystem. Det minimerar
kostnad, risk och utvecklingstid i projektet. Efter att produkten testats och
godkänts så kan produktion och leveranser starta.
Med hjälp av egenutvecklade testsystem för kvalitetssäkring uppkopplade i
molnet kan kvalitén i produktionen följas i realtid. På ett tidigt stadium kan
följaktligen kvalitetshöjande åtgärder sättas in, vilket minimerar kostnader
och returer från marknaden. Vidare hanterar vi och tar ansvar för de behov av
ändringar och tillägg under produktens livscykel, som kan komma att påverka
produktens producerbarhet eller dess konkurrenskraft, för att säkerställa
produktens önskade livslängd.

”Med hjälp av Martinssons
spetskompetens inom
displayer och elektronik så har
vi tillsammans designat ett
nytt digitalt röntgensystem i världsklass.
Det gör att vi ökat vår konkurrenskraft på
marknaden.”
Frida Robbe, Marketing Manager, Arcoma AB

MARTINSSON E·CORE® – ett tryggt och smart koncept
MARTINSSON E·CORE® är ett ekosystem av plattformar, funktioner och
standardiserade produkter som kan användas i många olika applikationer.
Kärnan är STM och ARM med Linux, RTOS, QT och TouchGFX.
Genom vår skalbara plattform kan vi minska kostnaden för avancerad elektronikutveckling. Vi återanvänder färdigutvecklade och fälttestade funktioner
med säkerställd arbetsmetodik från förstudie till utveckling, produktion och

√ Fast time to market

4·5

leverans. Beroende på krav, funktionalitet och skalbarhet väljer vi byggblock
i ekosystemet som är optimal för er applikation. Det innebär att er produkt
alltid får den senaste teknologin till en minimal utvecklingskostnad. Det kallar
vi MARTINSSON E·CORE™ och fördelarna är flera; tryggt och framtidssäkert,
lägsta totalkostnad och ”Fast-Time-to-Market”.

√ Lägsta totalkostnad

√ Tryggt & framtidssäkert

En mångårig leverantör
till nordisk industri
Martinsson startade som en bred distributör av elektronikkomponenter men har under åren alltmer specialiserats på
displayer och systemprodukter. Med eget utvecklingsteam av
både hårdvara och mjukvara tog vi steget till kundanpassade
lösningar och är nu marknadsledande inom displayintegration.
Vi levererar allt från displayen till att utveckla och leverera
komplexa styrsystem, där displayen är en av de mest betydelsefulla komponenterna i ett användargränssnitt. Grunden för
utvecklingsarbetet är kundens önskemål och lägsta möjliga
totalkostnad.
Det ställer naturligtvis krav på engagerade medarbetare, som
förstår kundens behov, och en utvecklingsavdelning med
spetskompetens inom HMI och styrsystem. Vidare kompletterar vi med en produktion och en distribution som säkerställer
leverans av produkter med hög och jämn kvalité i rätt tid.
Under produktens livscykel hanterar vi ändringar för att säkerställa tillverkning under lång tid. Allt detta för att möjliggöra
för kunder med högt ställda ambitioner att kunna skapa konkurrenskraftiga produkter för en i många fall global marknad.
Vårt fokus kommer fortsatt att ligga på displayer, inbyggnadsdatorer och styrsystem. Det är här vi gör störst skillnad för
våra kunder.
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