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iCd startade 1998 i Skellefteå av grundaren och huvudägaren tommy Sjöstedt. Vi har allt som den traditionella 
datorbutiken kan erbjuda och till konkurrenskraftiga priser. det som däremot skiljer oss från en vanlig datorbutik 
är att vi även utvecklar egna produkter, har egen produktion, har egna agenturer och legotillverkar högteknologisk 
utrustning åt några av Sveriges mest framstående företag. 

iCd har fyra huvudsakliga arbetsområden:

• IFF (Industri / Försvar / Fordon) 
• Retail (Butiksförsäljning) 
• Web / Postorder 
• Tjänster (Konsultation, Service, Utveckling, Support) 

ICD AB har organisationsnummer 556570-5158. Soliditet har gett bolaget kreditvärderigsbetyget AAA. Bolaget bilda-
des 1999 och har idag 10 anställda. Företaget är nominerat till Entrepreneur Of The Year 2012 av Ernst och Young och 
vann tidigare Dataföreningens stora MerIT pris. ICD AB är rankat som norra Sveriges största renodlade datorbutik. Vi 
lagerför runt 8 000 produkter i skrivande stund. Huvudkontoret ligger i Skellefteå.

FÖRETAGSPRESENTATION

iCd green - Vi tänker på miljön både
när vi utvecklar ny elektronik likväl 
som när vi återvinner gammal.
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FORDONSDATORER

Runt om i Norden så sitter det fordonselektronik från ICD 
AB både kommersiellt samt inom industri och försvar. 
ICD AB levererar kompakta, stryktåliga, pålitliga och 
fläktlösa system för mobila applikationer. Våra system 
används bland annat i bussar, bilar, båtar, tåg, lastbilar, 
flygplan och truckar. Vi har lösa komponenter (nätde-
lar, chassin, moderkort, monitorer, pekdon etc) likväl 
som kompletta system. Vår målsättning är att leverera 
system som löser våra kunders problem (som tex engine 
cranks och variabel inspänning) och behov på ett sätt 
som är mer kostnadseffektivt än traditionella fordonsda-
torer - utan att ge avkall på kvalitén.

- TEMPERATURTÅLIGHET 

- FLÄKTLÖSA

- STRYKTÅLIGHET 

- LÄSBARHET I SOLLJUS 

- DIMNINGSBAR BELYSNING

- BRETT INSPÄNNINGSOMRÅDE 

- HÖG TÄTHETSGRAD / IP KLASSNING
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INDUSTRIELEKTRONIK

HITTA UTGÅNGNA PRODUKTER

ICD AB levererar kompakta, stryktåliga, pålitliga och fläktlösa system för industriella applikationer. Våra system 
används bland annat i robotstyrning, automation, kontroll och MMI. Till våra kunder hör bland annat Boliden, Volvo, 
Ericsson, ABB och Billerud. Vår målsättning är att leverera system som löser våra kunders problem och behov på ett 
sätt som är mer kostnadseffektivt än traditionella industridatorer - utan att ge avkall på kvalitén.

Har Ni en leverans som står och väntar 
på en komponent som är svår att få tag 
på? Produkten kanske är end of life hos 
tillverkaren, den har kanske en MOQ (mi-
nimum order quantity) som är svår att nå 
upp till eller att den bara har väldigt lång 
leveranstid. Med vårt kontaktnät av till-
verkare och leverantörer så kan vi hjälpa 
er att få tag på produkter som inte funnits 
på kommersiell marknad på massor av 
år och som är extremt svåra att få tag på. 
Vi har hjälpt många företag med att hitta 
de saknade komponenter som behövs för 
att de i sin tur ska kunna slutföra sina 
leveranser. Exempel på produkter kan 
vara processorer, nätverkskort, display-
element, nätdelar, operativsystem, hård-
diskar och minnen. 

Många kunder har ”låst” en konfigura-
tion som dom massproducerar och har 
sin programvara i ”spegelbilder”. Det 
blir då ofta dyrt och besvärligt att ändra 
konfigurationen för att man inte hittar rätt 
komponenter. Kontakta oss på info@icd.
se så hjälper vi er att hitta det ni letar!
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KONTORSUTRUSTNING

POS KaSSaSySTem

ICD tillverkar och säljer både kompletta PC-
kassasystem och nyckelfärdiga kassaregister. 
Självklart uppfyller vi alla krav som ställs av 
Skatteverket. Med varje sålt system skickas ett 
skriftligt intyg med som styrker just detta. I in-
tyget framgår även att om skatteverket gör nya 
ändringar i lagen, inom systemets garantitid, så 
kommer ditt system att anpassas kostnadsfritt. 
Ni kan även välja att köpa lösa delar såsom 
kassalådor, kvittoskrivare, etikettskrivare, 
touchscreens och handscanners. Vi kan även 
tillhandahålla specialanpassad utrustning för 
just era önskemål och er verksamhet.

De fyra stora tillverkarna av kontorsdatorutrustning är HP, Dell, Lenovo och Fujitsu. Alla dessa tillverkare samt 
många fler (Acer, Asus, Toshiba, Apple etc) hittar du hos ICD. Många ser även fördelen med att ICD AB har en aukto-
riserad serviceverkstad för att tex slippa skicka iväg eventuellt felande produkter. Detta minimerar tiden som man 
som kund blir utan sin vara om problem uppstår. I vår serviceverkstad har vi även möjlighet att göra miljötester med 
egen klimatkammare (simulera olika klimat såsom värme, kyla, luftfuktighet etc). Vi har även en mekanikverkstad 
(för att göra prototyper och mekaniska reparationer) och ett digitalt fotolab (produktfotografering och bilddoku-
mentation) i anknytning till serviceverkstaden. Det har visat sig vara ett vinnande koncept att kunna presentera hel-
heten som elektronikleverantör. Att i samma hus kunna tillverka, sälja och underhålla elektronik. Det finns många 
företag som kan sälja en låda men få som verkligen kan stå för innehållet. ICD AB har kunskapen och de verktyg som 
behövs för att Ni som kund ska kunna känna er trygg.
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Hemelektronik

ICD AB har allt som den traditionella datorbutiken kan erbjuda och till konkurrenskraftiga priser. Vi kombinerar 
egentillverkade produkter med produkter från den övriga branschens hetaste tillverkare. Det är även av största vikt 
att kunna erbjuda vår auktoriserade serviceverkstad för att Ni som kund ska få så snabb och effektiv service som 
möjligt. Vi försöker alltid i längsta möjliga mån att hjälpa våra kunder lokalt istället för att skicka iväg produkter till 
tillverkarna. Mycket av den elektronik som vi förser våra kunders hem med är dessutom testad i flera steg innan den 
levereras, allt för att Ni ska få en så stabil produkt som möjligt. Vi köper in stora volymer för att pressa priserna och 
erbjuda produkter som bara får säljas av de stora återförsäljarna i Norden. Det finns många företag som kan sälja 
en låda men få som verkligen kan stå för innehållet. ICD AB har kunskapen och de verktyg som behövs för att ni som 
kund ska känna er trygg.
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TjänsTer
Inom området tjänster så erbjuder ICD AB utveckling, konsultation, service och support. Vår tanke är alltid att hjälpa 
och förenkla för våra kunder. Våra lösningar är kostnadseffektiva och vårt engagemang är långsiktigt. Med vår slim-
made organisation är vi enkla att ha göra med och vi kan snabbt anpassa oss efter just ert projekt. Vi står för det 
tekniska kunnandet och hjälper Er att hitta rätt lösning samt att vi anpassar den efter era behov. Exempel på vanliga 
områden där vi erbjuder våra tjänster är:

• Nätverk (felsökNiNg / iNstallatioN / hälsokoNtroll etc) 

• Backup 

• säkerhet 

• Mjukvara 

• DokuMeNteriNg, MärkNiNg och iNveNteriNg av er it MaskiNpark 

• utveckliNg av MekaNik (fråN prototyp till serieleveraNs) 

• utveckliNg av elektroNik (fråN prototyp till serieleveraNs) 

• Miljötester 

• uthyrNiNg av tekNiker
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KontaKtinformation

VÅra KUnDEr

Huvudkontor 
ICD Superstore
Bäckgatan 35
931 34 Skellefteå
Tel: 0910 - 710549

ICD Quickshop
Hörnellgatan 14
931 30 Skellefteå
Tel: 0910 - 710160 

ICD Sales 
Stockholm
Tel: 08 - 33 86 10

Org nr: 556570-5158
VAT SE5565705158

www.icd.se
info@icd.se


