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VISION

OEM AUTOMATIC SKALL VARA
DEN LEDANDE AKTÖREN INOM
AUTOMATIONSKOMPONENTER

SPECIALISTER PÅ
KOMPONENTER FÖR
INDUSTRIAUTOMATION
OEM Automatic är en av Europas ledande leverantörer av komponenter för industriautomation. Ett brett och djupt sortiment, sammansatt av produkter från ledande
tillverkare ger kunden en unik möjlighet att samla sina inköp från en leverantör.
Vi ska vara en attraktiv partner som ger kunderna tillgång till kvalitetsprodukter från ledande leverantörer,
hjälp vid utvecklingsprojekt och möjligheter att effektivisera sina inköp. Våra produktspecialister och säljare har lång erfarenhet och hjälper kunden att hitta den tekniskt bästa lösningen. Snabba leveranser, klara
besked och tydlig information är självklart för oss. Det ska vara enkelt och effektivt att ha OEM Automatic
som partner!

OEM AUTOMATIC AB

615

OMSÄTTNING (MSEK)

170
ANSTÄLLDA

5 500
KÖPANDE KUNDER

>100
TILLVERKARE

6 500
KUNDBESÖK (ÅR)

EN STRATEGISK MARKET MAKER
Vår framgång bygger på att vi skapar värde för både kunder och tillverkare. Genom teknisk kompetens och ett brett sortiment
av komponenter och system tillför vi värde till kundernas produkter och processer. För tillverkarna skapar vi värde genom att
vara det bästa alternativet i deras val av distributionskanal.

TILLVERKARE

KUNDER

OEM AUTOMATIC ERBJUDER

OEM AUTOMATIC ERBJUDER

Kunskap om den lokala marknaden

Tillgång till ett brett och djupt sortiment

Stark lokal marknadsnärvaro

Hög leveranskapacitet

Marknadsför tillverkarnas produkter

Möjlighet att minska antalet
leverantörer

Återkoppling om kundernas krav
på nya produkter
Skapar logistiklösningar som
möter kundernas krav

OEM AUTOMATIC GROUP

140 M€
OMSÄTTNING

ANSTÄLLDA

OEM Automatic erbjuder
ett unikt och omfattande
sortiment från ledande
tillverkare

SÄLJPROCESS

OEM Automatic driver en
effektiv försäljningsprocess baserad på personlig
försäljning och omfattande
produktkunskaper

MARKNADSKOMMUNIKATION

OEM Automatic skapar
en modern marknadsföring
som stödjer försäljningen

Djup produkt- och applikationskunskap
Effektivare inköp

450

SORTIMENTSUTVECKLING

100

PRODUKTSPECIALISTER

LOGISTIK

140
SÄLJARE

OEM Automatic har en
effektiv logistikprocess
med hög servicenivå

28 000
KUNDAKTIVITETER

OULU

KONTOR & LAGER
SHANGHAI

Tranås, Allerød, Leicester, Turku,
Warsaw, Prague, Budapest, Shanghai

UMEÅ

KONTOR
Drammen, Pärnu, Riga, Vilnius,
Trnava
TURKU

SÄLJKONTOR

STOCKHOLM

DRAMMEN

PÄRNU

Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå,
Aarhus, Oulu, Gdansk, Sosnowiec
TRANÅS
GÖTEBORG

AARHUS

RIGA

ALLERØD
MALMÖ

VILNIUS

GDAŃSK

LEICESTER

18 000
KÖPANDE KUNDER

300

TILLVERKARE

WARSAW

SOSNOWIEC
PRAGUE

TRNAVA

BUDAPEST

LEDANDE TILLVERKARE &
SPECIALISERAD ORGANISATION
I 45 år har vi utvecklat ett nära samarbete med specialiserade och ledande tillverkare från hela världen.
Det som gör oss unika är att OEM Automatic fungerar som tillverkarens säljorganisation på den svenska marknaden.

TILLVERKARE

SÄLJARE

Våra tillverkare är specialiserade inom sitt område och ledande

Säljarna har kunskap om ett helt produktområdes sortiment och

inom sin bransch. Genom att agera tillverkarens lokala organisation

har som främsta uppgift att arbeta nära kunderna för att bidra med

med fullt ansvar för all försäljning kan vi erbjuda ett unikt sorti-

kommersiell och teknisk rådgivning. Detta för att alltid hitta den

ment, med över 25 000 artiklar från mer än 100 ledande tillverkare.

bästa lösningen för kunden.

PRODUKTSPECIALISTER

KUNDSUPPORT

Våra produktspecialister är tillverkarens förlängda arm in i OEM

Vår kundsupportavdelning är alltid beredda att ge kunderna bästa

Automatic och jobbar nära tillverkarens organisation. De har ofta

tänkbara service. De svarar på frågor rörande leveransbesked, pris-

ett samarbete direkt med tillverkarens utvecklingsavdelning.

förfrågningar eller generella frågor av teknisk karaktär.

PRODUKTER
För att hålla en hög teknisk kompetens om produkterna har
vi delat in produktprogrammet i sex olika produktområden.
Varje produktområde har egna produktspecialister och säljare.

ELSKÅPSKOMPONENTER
Produktområde Elskåpskomponenter erbjuder komponenter
för automatikskåp, kraftautomation och temperaturreglering
såsom reläer, radplint & panel-PC.

MASKIN
Produktområde Maskin erbjuder komponenter för den maskinbyggande industrin såsom fordonsprodukter, varningsprodukter, arbetsbelysning, maskinkomponenter och mekanik.

KABEL
Produktområde Kabel erbjuder komponenter för den maskinbyggande industrin såsom kabel, energikedjor, kontaktdon,
skyddsslang och kapslingar.

SENSOR & MASKINSÄKERHET
Sensor & Maskinsäkerhet erbjuder komponenter för den
maskinbyggande industrin såsom fotoceller, ultraljud, givare,
laserscanner, nödstopp, säkerhetsmoduler och låssystem.

TRYCK & FLÖDE
Produktområde Tryck & Flöde erbjuder komponenter för
mätning, styrning och reglering av vätskor och gaser, såsom
tryckvakter, ventiler och vakuumprodukter.

BILDANALYS & VISION
Produktområde Bildanalys & Vision erbjuder komponenter för
avsyningsapplikationer, från optik och kameror till anpassade
datorer och mjukvaror.

MARKNADSLEDANDE
PARTNERS
Våra tillverkare är ofta globala aktörer och ligger i framkant gällande teknik
och produktutveckling. De flesta är marknadsledande inom sina specialistområden. För våra tillverkare skapar vi värde genom att vara det bästa
alternativet i deras val av säljkanal.
Lojalitet, partnerskap och långsiktiga avtal gör att vi knyter starka band och bygger goda och
långsiktiga relationer med våra tillverkare. Vår målsättning är att vara den optimala säljkanalen
som gör våra tillverkare marknadsledande inom deras unika produktsortiment på den lokala
marknaden.

LEADER IN FLOAT & TILT LEVEL SWITCHES

Midwest Optical Systems, Inc.

THERMOPLASTIC EXTRUSION SPECIALIST

Mesa Labs

Jim Pihel, projektledare,
IKEA Industry AB

Gustav Andersson, inköpschef,
Artico

Petter Svensson, elkonstruktör,
Toyota Material Handling

”Vi valde att samarbeta med er för att
vi vet att ni har bra produkter, då jag
arbetat med er tidigare. Då fungerade
allt jättebra! Man får dessutom väldigt
bra support och hjälp med de frågor
som uppstår. Ni har varit på plats
vid ett flertal tillfällen och frågat hur
det går och ni har alltid ställt upp vid
behov.”

”OEM Automatic ger oss mycket bra
support när vi letar efter komponenter
som möter våra höga krav. Vi
diskuterar olika lösningar med
produktspecialisterna på
OEM Automatic och deras expertkunskap hjälper oss att göra våra
produkter ännu bättre.”

”Ni är snabba att titta på våra
önskemål när vi kikar på nya
lösningar och funktioner. Vi upplever
aldrig några problem med leveranseller svarstider och det är heller inga
problem att låna komponenter för att
testa med.”

RELATIONSBYGGANDE
AFFÄRER
Vår framgång bygger på att vi skapar ett mervärde för våra kunder. Genom teknisk
kompetens och ett brett sortiment av komponenter och system tillför vi värde till
kundernas produkter och processer.
Vår affärsmodell bygger på att säljaren fångar upp ett behov hos kunden. Vid en projektstart involveras
även våra produktspecialister för att i projektet arbeta fram en optimerad lösning för kunden. När
affären är genomförd och lösningen är på plats uppstår ibland frågor. Där fyller vår kundsupport
en viktig funktion genom att finnas på plats och svara på frågor och snabbt avvärja problem.

VI FRIGÖR DINA
RESURSER
Vi på OEM Automatic ser till helheten av kundens behov och levererar gärna
en komplett lösning. Genom att anpassa, förädla och montera ihop olika
komponenter till en färdig lösning som sedan beställs på ett specifikt
beställningsnummer kan vi förenkla och effektivisera för er.
Genom vår förädlingsavdelning kan vi hjälpa våra kunder att hitta den effektivaste logistiklösningen för varje enskilt fall. Det kan handla om allt från att specialpacka och märka
produkter med specialetikett till att skruva ihop ett färdigt delmontage som passar direkt
i kundens applikation. Vi vill hjälpa våra kunder att göra det de är bäst på och på så sätt
få dem att kunna frigöra resurser och effektivisera verksamheten.
• Färre artikelnummer

• Enklare logistik

• Effektivare inköp

• Färre leverantörer

• Lägre totalkostnad

400
KUNDER

6 000+ 500 000+
ORDRAR/ÅR

MONTAGE/ÅR

<0,5

KVALITETSUTFALL/VECKA

KVALITET EN DEL
AV UTVECKLINGEN
Vi arbetar dagligen systematiskt med förbättringsåtgärder, stora som små i våra processer.
Syftet är att öka leveransprecision, minimera reklamationer och att förbättra interna processer.
OEM QUALITY DEVELOPMENT

EFFEKTIV REKLAMATIONSHANTERING

Vi har utvecklat ett eget ledningssystem av aktiviteter, kallat OQD

Reklamationer är tyvärr ofrånkomligt. Däremot kan en reklama-

(OEM Quality Development) som bygger på Toyotas principer.

tion vara en källa till utveckling och ny kunskap. Ambitionen när

Ledningssystemet systematiserar bland annat noggrann uppfölj-

vi får en reklamation är att effektivt lösa ärendet så att kunden

ning av avvikelser, visualisering av utfall jämfört med mål och

får en relevant ersättning men också att genomföra korrigerande

förbättringsinitiativ från medarbetarna. Ansvaret fördelas genom

åtgärder för att undvika att fel upprepas. Vårt mål är att åter-

våra kvalitetsmöten och dokumention av arbetet sker på de tav-

koppla en reklamation inom tre arbetsdagar.

lor som finns och syns ute i verksamheten. Tack vare vårt kvalitetsarbete OQD genomför vi löpande förbättringar som leder till

KVALITETSCERTIFIERING

hög leveransprecision samt utveckling av vårt kunderbjudande.

Kvalitetsarbetet är en viktig del av
vår verksamhetsstyrning och vi är
certifierade enligt ISO 9001:2015
och ISO 14001:2015.

ISO
9001

ISO
14001

LOGISTIK SOM
SKAPAR VÄRDEN
Höganloft är namnet på vårt logistikcenter i Tranås. Det fungerar som en
central logistikhub för OEM Automatic-bolag i Sverige, Norge och Danmark
samt för OEM Motor och Telfa.
Cirka 25 000 artiklar lagerhålls som standard och det passerar mellan 30 000 och 35 000
unika artiklar genom Höganloft varje år, fördelat på över 300 000 orderrader. Vi är närmare
60 anställda, varav hälften arbetar på lageravdelningen och hälften på förädlingsavdelningen.
Vårt stora och centraliserade logistikcenter skapar en rad skalfördelar som är till nytta för
såväl kunder och tillverkare som för oss. Framför allt är det mängden artiklar vi kan ha lagerförda och möjligheten att lösa komplexa leveranser från olika tillverkare. Även faktorer som
kvalitet, leveranssäkerhet, miljöbelastning och möjligheten att möta specifika kundkrav möjliggörs genom att samla allt i en stor och central enhet.

60

ANSTÄLLDA

30 000

LAGERFÖRDA PRODUKTER

7 000

LAGERUTRYMME M2

400

DAGLIGA LEVERANSER

ALLTID TILL HANDS
Vi finns alltid nära dig, ständigt tillgängliga 24 timmar om dygnet. Genom personliga besök, webben,
sociala medier, mässor, kataloger, kundtidningar och vår kundsupport.
PERSONLIGA BESÖK

MÄSSOR

Varje år genomför våra tekniska säljare ca 6 500 kundbesök.

Mässor är en viktig del av vår kommunikation. Där möter vi

Varför då? Jo, för det personliga mötet är fortfarande det

befintliga och nya potentiella kunder. Vi ställer ut på stora

viktigaste för oss. Personliga möten är A och O för att kunna

internationella mässor men även små lokala mässor. För oss

komma ut och förstå våra kunders problem och behov samt för

är alltid det personliga mötet viktigast. Kom och träffa oss på

våra tekniska säljare att erbjuda sin unika, tekniska kompetens.

någon av mässorna runt om i landet.

KUNDSUPPORT

SOCIALA MEDIER

Hur du än kontaktar oss, oavsett det är via telefon eller mail,

Sociala medier är inte längre något som vi lämnar till fritiden

finns det alltid en hjälpsam människa på andra sidan. Vår kund-

utan det är ett verktyg för att hålla sig informerad och ett forum

supportavdelning är alltid beredda att bland annat svara på

för att ställa frågor. Vi finns på LinkedIn, Facebook och Instagram

frågor rörande leveransbesked, prisförfrågningar eller generella

för att du ska kunna interagera med oss, inspireras och hålla dig

frågor av teknisk karaktär. De hjälper även till med att registrera

uppdaterad om vad som händer på företaget.

ordrar för att underlätta för dig som kund.

KUNDTIDNING

WEBB

Vår kundtidning OEM Informerar trycks i 19 000 exemplar

På vår moderna webb kan du enkelt navigera dig igenom

per upplaga och utkommer fyra gånger per år. Den är fylld av

vår gedigna produktportfölj med svensk produktinformation.

produktnyheter, inspirerande kundcase och spännande artiklar

Det finns även matnyttig information i form av nyheter eller

rörande industriautomation.

kunskapssidor relaterade till våra olika produktområden. Har
du ett webbinlogg kan du se ditt kundunika pris och aktuellt

TRYCKSAKER

lagersaldo och med hjälp av vår e-handelslösning läggs

I form av broschyrer och sortimentsöversikter presenterar vi vårt

beställning genom några enkla klick.

produktsortiment. Du är välkommen att beställa ditt exemplar via
vår hemsida eller genom att kontakta oss.

VÅRT ANSVAR
Sedan 2013 har OEM-koncernen en övergripande uppförandekod som gäller i koncernens alla bolag. Syftet
med uppförandekoden är att koncernens bolag ska ha en gemensam plattform för CSR-relaterade aktiviteter
och att utveckling av OEMs ansvarstagande inom miljö-, etik- och samhällsfrågor sker på ett likartat sätt.
UPPFÖRANDEKOD

MILJÖ

Vår uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits

Miljörelaterade frågor är ett eget område som berörs inom

fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden

vår uppförandekod. Transport av varor och tjänsteresor är vår

behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö

största påverkan på miljön. Vi ställer krav på miljöcertifiering

och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar

och miljöklassning på bilar hos våra transportörer. Vad det gäller

av det ansvarstagande som är naturligt att ta för koncernens

tjänstebilar är samtliga klassade minst enligt EURO 6. Ett annat

samtliga bolag.

område vi arbetar aktivt med är minimera energiförbrukningen

UPPFÖLJNING

i våra fastigheter. Det gör vi genom miljösmarta investeringar
t.ex. energieffektiv ventilation, LED-belysning och laddstolpar

För att se till att vi efterlever vår uppförandekod följer vi ständigt

för elbilar. Våra tillverkare förbrukar resurser och energi vid

upp alla CSR-relaterade aktiviteter i styrelser och lednings-

tillverkning av produkter. Vi ställer krav på att de följer sina

grupper, i alla bolag över hela koncernen. Våra medarbetare har

lagstadgade miljöåtaganden.

en viktig roll i att rapportera eventuella avvikelser i vardagen.

VÅRA VÄRDERINGAR ÄR
GRUNDEN FÖR VÅR KULTUR
Vår kultur inom OEM Automatic bygger på åtta grundvärderingar. Dessa värderingar har följt oss sedan
starten 1974. Med långsiktighet och stark sammanhållning har vi skapat en organisation med hög trivsel.
Detta är en viktig del till vår framgång!

ÄRLIGHET

ENGAGEMANG

OMTANKE

KOMPETENS

FLEXIBILITET

TILLGÄNGLIGHET

RESULTATINRIKTNING

ARBETSGLÄDE

ATT VARA EN DEL AV OSS
Vår verksamhet präglas av en öppen, familjär kultur med hög trivsel i fokus. Vi vill försäkra oss
om att var och en av våra medarbetare känner sig behövd och välkommen men framförallt att
de har möjligheten att växa och utveckla sin fulla potential. För när våra medarbetare växer,
växer även OEM Automatic.

ATT TRIVAS PÅ SIN ARBETSPLATS

VÄX MED OSS

För att kunna prestera på arbetet och bygga relationer är det viktigt att trivas på sin

Vi arbetar i en internationell miljö och alla medarbetare på OEM Automatic upp-

arbetsplats. Vi strävar därför efter att skapa ett bra klimat med en hög trivsel för våra

muntras till att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och mål-

medarbetare då detta är en grundförutsättning för goda prestationer och välmående

inriktade. Medarbetare som hela tiden utvecklas och har en långsiktighet, i kombina-

personal.

tion med en kontinuerlig påfyllning av unga talanger är viktigt för vår konkurrenskraft.

VI HAR RÄTTEN ATT VARA STOLTA
Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning i företaget. 2016 hade vi ett
NMI-värde (Nöjd Medarbetar Index) på hela 3,9 av 5,0. Detta är inget nytt fenomen
för oss men vi är inte nöjda. Vi fortsätter sträva efter att bli en ännu bättre och mer
attraktiv arbetsplats.

Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt.

VI SER FRAMÅT
För att i framtiden säkra vår position som den ledande aktören av automationskomponenter handlar det
inte bara om att hänga med i utvecklingen, utan att vara med och leda den. Vi har identifierat globalisering,
digitalisering och hållbarhet som de tre viktigaste områdena i vår fortsatta utveckling.
GLOBALISERING

HÅLLBARHET

En ökad globalisering där landsgränserna har en allt mindre

Vi verkar för en hållbar utveckling vilket innebär hänsyn till lång-

betydelse för affären, gör att nya internationella aktörer dyker upp

siktiga miljöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska

och handeln över gränser sker enklare och i större utsträckning.

krav. Vårt hållbarhetsarbete påverkas av ett antal intressenter

Vi utvecklar ständigt våra e-tjänster för att möta kundens behov

(kunder, leverantörer, medarbetare, ägare och samhället) som

och för att förbättra och effektivisera våra interna processer.

ställer krav och har förväntningar på oss. Ekonomisk stabilitet

Med oss på OEM Automatic skall det vara enkelt att göra affärer.

är en grundförutsättning för att kunna investera i en framtida

DIGITALISERING

hållbar affärsutveckling. I en värld som kontinuerligt förändras
måste vi ständigt utvecklas.

IIoT och Industri 4.0 är begrepp som etablerat sig inom branschen
och digitaliseringen är idag ett faktum. Nya smarta lösningar och

Vårt huvudfokus i framtida hållbarhetsarbete är att skapa en

uppkopplade fabriker skapar nya möjligheter men även andra

ekonomisk stabilitet med en lönsam tillväxt, minska negativ

krav på produkter och kompetens. Vi på OEM Automatic strävar

miljöpåverkan, hålla en hög affärsetik samt att vara en attraktiv

ständigt efter att ha den högsta kunskapen och kompetensen

och hälsosam arbetsplats.

inom varje enskilt område samt att utöka vår produktportfölj
i takt med kundernas skiftande behov.

HUVUDKONTOR
Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@oemautomatic.se
www.oemautomatic.se

LOGISTIKCENTER
Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@oemautomatic.se

FÖRSÄLJNINGSKONTOR
Göteborg
August Barks gata 6A, 421 32 Västra Frölunda
Tel 075-242 41 00
Stockholm
Fagerstagatan 4, 163 53 Spånga
Tel 075-242 41 00
Stockholm
Finntorpsvägen 5D, 131 36 Nacka
Tel 075-242 41 00
Malmö
Kantyxegatan 29, 213 76 Malmö
Tel 075-242 41 00
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