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VI FINNS HÄR FÖR DIG
FindITs uppdrag är att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna, samt att
stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. Med hjälp av IT-stöd, coachning och nätverk fungerar vi
som en kopplingsdosa mellan små, medelstora och stora företag, offentlig sektor, akademi och IT.

Små och medelstora företag
Vi hjälper företagen i vårt
nätverk att effektivisera sitt
IT-användande för att
öka sin konkurrenskraft, men också för
att öka effektiviteten i
kärnverksamheten,
exempelvis för
styrning av
produktions- och
administrations
processerna.

Automation och IT-leverantörer

SMÅ &
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FÖRETAG

FORSKNING
& UTVECKING

Forskning
och
utveckling
Som medlem i FindIT har du tillgång till
forskningsresultat och aktuell forskning
inom industriell IT. Exempel på
samarbetspartners är:
• Triple Steelix
• Högskolorna i Dalarna och Gävle
• Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
• Luleå Tekniska Universitet
• Mittuniversitetet
• Acreo Forskningsinstitut

FindIT har ett stort antal IT- och
automationsleverantörer i sitt
nätverk och verkar för att
hjälpa till att koppla den
spetskompetens som de
AUTOMATION &
förfogar över, med de behov
IT-LEVERANTÖRER som finns hos storföretagen
inom stål, papper och massaindustrin.

Processindustrin
SMARTA
KOPPLINGAR

OFFENTLIGA
AKTÖRER

Alla våra nätverk
bidrar till att
stärka samverkan
PROCESSmellan stora och
INDUSTRIN
mindre företag.
De stora
företagen får
tillgång till spetskompetens som de
saknar i sina företag,
medan de små och medelstora
företagen får möjlighet till konsultuppdrag hos
de stora aktörerna.

Offentliga aktörer
Samverkan med offentliga aktörer i andra delar av
Sverige och världen ger dig möjlighet att bredda din
marknad. Exempel på samverkansprojekt är:
• iComp-projektet där vi arbetar nära Triple Steelix i
Dalarna, Stål & Verkstad i Värmland, Kunnskapsbyen 
och Subsea Valley i Norge.
• Innovationsprojektet Logistik där vi samarbetar med
Fiber Optic Valley, Future Position X, Movexum och
Högskolan i Gävle.

VAD KAN VI GÖRA
FÖR DIG?
• Delta i våra nätverksaktiviteter för värdefullt
erfarenhetsutbyte.
• Delta i samverkansprojekt med andra företag.
• Ta del av värdefull forskning inom ditt område.
• IT-forum är FindIT:s stora branschdag där du kan
skapa många nya kontakter.

NÄTVERK
Våra nätverk bygger på regelbundna träffar med rullande
värdskap. Vi varvar inspirerande seminarier och workshops
med studiebesök hos varandra. Syftet är att lära av varandra
och utveckla nya affärsmöjligheter.
• Affärssystemnätverket för erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling, men också för att gemensamt ställa
utvecklingskrav på leverantören.
• Q-net för kvinnor i industrin med koppling till IT.
• IT-chefsnätverket för IT-chefer i stora företag som syftar
till erfarenhetsutbyte.
• Kommunikationsnätverket syftar till att samordna
kommunikationsaktiviteter.
Därutöver driver vi projekt som syftar till att stärka
konkurrenskraften hos våra företag:
• E-fakturahanteringsprojektet som bedrivs
tillsammans med processindustrin och dess leverantörer.
• Innovationsprojektet Logistik där små och
medelstora företag får möjlighet att gemensamt paketera
helhetslösningar för stora företag.
• iComp som syftar till att stötta små och medelstora företag
att göra affärer inom olja- och gasindustrin i Norge.

KARTLÄGGNING
FindIT har intervjuat fler än 140 små och medelstora företag
med syfte att kartlägga behoven av kompetensutveckling
inom IT. Kartläggningen har lett till ett flertal utvecklings
projekt och nätverk.

FINDIT

KONTAKTA OSS
Besök oss på Sandbacka Park – en teknikpark i Sandviken med huvudinriktning på teknik- och IT-företag. Basen för
Sandbacka Park består av ett stort antal industriföretag, av vilka flera är världsledande inom sin bransch. Industriell 
IT är ett av teknikparkens nischområden och utvecklingsarbetet bedrivs via FindIT. Vi finns även representerade
i Teknikdalen, Borlänge.

FindIT finansieras av Region Gävleborg, Region Dalarna,
Sandvikens kommun och Triple Steelix samt med stöd av flera
starka företagspartners i Gävleborg och Dalarna. Arbetet
granskas genom följeforskning, vilket ger kontinuerlig feedback
och möjliggör ständig utveckling.
Internationellt har FindIT kontakter med till exempel Jykes Oy i
Jyväskyläregionen i Finland, nätverket ProcessIT Europe för
erfarenhetsutbyte kring industriell IT samt Kunnskapbyen och
Subsea Valley, Norge inom olja-, gas- och energisektorn.

Besöksadress: Högbovägen 45, Sandviken
Postadress: Sandbacka Park, 811 32 Sandviken
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