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Från idé till produkt – Sigma Technology
erbjuder in-housetjänster från Jönköping
Sigma Technology Mid tillhandahåller konsulttjänster inom inbyggda system,
elektrifiering, mjukvarudesign och digitalisering. In-housetjänsterna kommer
att komplettera företagets erbjudanden och hjälpa Sigma Technologys
kunder i alla steg av produktutvecklingen. Mattias Gudasic utses till
affärsområdeschef för in-housetjänsterna.
Efter många års erfarenhet som konsultpartner, kommer Sigma Technology
Mid nu erbjuda sina kunder en möjlighet att outsourca produktutveckling,

från vision till lösning. Det nya erbjudandet gör det möjligt för en kund att ta
del av Sigma Technologys samtliga kompetenser back-office. Man kommer
att kunna samarbeta med kunderna med allt ifrån kompletta
projektåtaganden till mindre supportuppdrag.
– Vi har ett fullt utrustat labb i Jönköping där vi kan utveckla kompletta produkter
inom inbyggda system. Genom att outsourca produktutvecklingen till oss, kan vi
bidra till våra kunders mål att minska tillverkningskostnaden, time-to-market och
förbättra produktprestanda, säjer Mattias Gudasic, affärsområdeschef för inhousetjänsterna på Sigma Technology Mid.
Med de nya in-housetjänsterna strävar Sigma Technology Mid efter att vara
en ledande leverantör av tekniska tjänster och produkter för kunder med
höga krav på innovation, pålitlighet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Inhousetjänsterna kommer hjälpa kunder med ambitiösa mål inom
elektrifiering, digitalisering och förbättrad uppkoppling av sina produkter och
sin verksamhet.
– Det senaste året av nedstängningar och distanslösningar har visat på
betydelsen av digitalisering och stark uppkoppling för alla typer av företag och
organisationer. Vi har en nära dialog med våra kunder och ser en enorm potential
att stödja dem till att bli mer digitala och automatiserade, tillägger Mikael
Karlsson, VD på Sigma Technology Mid.
Experterna från Sigma Technology kan ta hand om utveckling, testning och
validering, kvalitetskontroll och support. In-housetjänsterna kommer att
omfatta expertområden för programvara, elektronik, kraftelektronik,
mekatronik och digitalisering.
Jönköping är startpunkt för in-housetjänster, men planen är att utöka
erbjudandet till andra kontor i Sverige.
– Jönköping ligger perfekt till geografiskt och ger oss närhet till storstadsregioner
och kunder. Det finns mycket högteknologisk expertis här och vi ser ett stort
behov av produktutveckling och elektrifiering i regionen, tillägger Mikael.
Mattias Gudasic har över 14 års erfarenhet inom fordonsindustrin, från att
vara systemingenjör, projektledare till linjechef. Han har byggt upp R&Davdelningar i både Sverige och Europa, men även i Nordamerika och Asien,

och är angelägen att stötta företag med de nya in-housetjänsterna:
– Jag ser fram emot att hjälpa våra kunder bli än mer framgångsrika i sina
visioner och sin utveckling. Vårt erbjudande kommer att hjälpa dem få en
heltäckande partner som kan stödja dem i vilken del av produktutvecklingen som
helst; från framtagande av idé, genom utveckling och kvalitetskontroll, till
eftermarknaden, lägger Mattias till.
Vill du veta mer om våra in-housetjänster? Kontakta:
Mikael Karlsson, VD på Sigma Technology
Mid, mikael.karlsson@sigmatechnology.se, +46 070 399 79 00.
Mattias Gudasic, affärsområdeschef för in-housetjänsterna på Sigma
Technology Mid, mattias.gudasic@sigmatechnology.se

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders
konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett
brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000
medarbetare i 13 länder.
Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.
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