
Tekniken för distribuerat ingenjörsarbete 
tar steget ut till företagens verklighet. 

Var med från början och öka er 
konkurrenskraft!



Virtuell mötesplats 
för distansoberoende 
samverkan

Skapa en virtuell mötesplats genom att 
använda en större eller mindre studio med:
• Konferenssystem
• Informationsdelning
• Applikationsdelning, VR-miljö och 

visualiseringsmöjligheter

Distribuerad produktutveckling öppnar intres-

santa möjligheter för alla företag som arbetar

med produktutveckling, konstruktion och till-

verkning. Ni kan skapa nätverk med andra före-

tag, oavsett geografiska avstånd. Tillsammans

kompletterar ni varandra med den kompetens

och expertkunskap som krävs. Marknaden och

affärsmöjligheterna växer genom att använda 

Internet och tekniska hjälpmedel på rätt sätt.

DITRA är ett utvecklingsprojekt som skapats för

att introducera och sprida den senaste tekniken 

i syfte att öka företagens konkurrenskraft.

KONKURRERA TILLSAMMANS
Genom att arbeta i nätverk kan många mindre

företag slå ihop sin kompetens och erbjuda bätt-

re och ofta mer omfattande lösningar. Samarbe-

te med kompletterande kompetenser förstärker

konkurrenskraften hos varje ingående företag.

Trenden bland stora företag är att köpa funktion

och kompletta system istället för enskilda kom-

ponenter. Ansvaret för utveckling av system och

verifiering av dess funktion läggs därmed över

på leverantören. Produkternas ökade komplexitet

ställer krav på specialistkompetens inom olika

områden. 

Med distribuerat arbetssätt och en virtuell 

mötesplats kan flera personer samarbeta under

utvecklingsfasen, oberoende av geografiskt av-

stånd. En projektgrupp med rätt kompetens kan

sättas samman både över företags- och geografis-

ka gränser. Alla som är med i gruppen har till-

gång till samma fakta, samma underlag och

samma modeller, och kan arbeta med utveck-

lingen samtidigt.

DET NYA SÄTTET ATT UTVECKLA
Det nya sättet att skapa virtuella prototyper, med

den färdiga produktens alla egenskaper, sparar

tid och ger nya möjligheter. 

Genom att med datorstöd skapa virtuella pro-

dukter kan visualisering, simulering och utvär-

dering göras utan att fysiska produkter tas fram. 

Design, konstruktion och tillverkningsplanering

kan löpa parallellt när alla berörda ges tillgång

till den information man behöver. När utveck-

ling av en produkt sker på bred front förkortas

utvecklingstiden och eftersom experter kan delta

i arbetsgruppen oavsett geografiskt avstånd ska-

pas möjlighet till mer avancerade helhetslös-

ningar. Det öppnar fler affärsmöjligheter för 

företag.

DITRA är ett projekt med företag oc
i samverkan som: 

• Skapar förutsättningar för distrib
i studios med högteknologisk utru

• Utvecklar arbetsmetoder som stöd
distribuerad och integrerad produ



Vilken studio passar er?
Nu kan ni boka en studio för att prova sam-
arbeta on line med kollegor på andra orter.
DITRA tillhandahåller teknisk miljö, utbildning,
handledning och teknisk support. En studio är
lämplig att använda vid allt distribuerat arbete,
inte bara produktutveckling. Den kan användas
vid olika typer av projektarbete där man har
nytta av att kunna dela och arbeta parallellt
med gemensam information. 

I DITRA-projektet erbjuds två typer av fysisk
miljö med den senaste tekniken: 
• Större studios, som finns vid Luleå tekniska 

universitet och vid Skeria i Skellefteå. 
• Mindre studios, som i inledningsskedet 

etableras i Älvsbyn, och på sikt i flera andra
orter i regionen.

STÖRRE STUDIO
Tekniksystemet i en större studio innehåller 
kraftfulla grafikdatorer, stor projektionsvägg,
professionell ljudanläggning, konferenssystem
för bredbandsanvändning och avancerad 
informationsdelning. CAD- och visualiserings-
program är integrerade i systemet. Det finns
flera uttag där deltagarna i studion kan bred-
bandsansluta sina medhavda datorer. En större
studio fungerar utmärkt som mötesplats vid 
designmöten, konstruktionsgenomgångar, 
produktlanseringar, som en nod vid ett virtu-
ellt möte eller som en plats för virtuella möten 
mellan företag och forskningsinstitutioner 
som samarbetar.

MINDRE STUDIO
I en mindre studio finns samma teknik som 
i en större studio, men i mindre skala. Där 
finns en kraftfull dator med anslutning till
bredband, videokamera och dataprojektor
samt programvaror för att skapa en virtuell
mötesplats. Mindre studios kan kopplas upp
med varandra eller med större studios.

Tekniken som finns i den mindre studion 
är även möjlig att implementera på enskilda
företag. 
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BOKA TID
Ring eller mejla till DITRA för att boka en första träff där vi
diskuterar hur virtuella möten och distribuerat arbete kan
skapa ökad lönsamhet i ert företag. DITRA erbjuder teknisk
miljö samt utbildning, träning och support. DITRA arbetar
under fullständig sekretess.

DITRA
DITRA erbjuder företagen tillgång till den senaste tekniken
inom virtuella mötesplatser. DITRA är också ett utmärkt
forum för att knyta nya kontakter och skapa värdefulla 
nätverk. 

Syftet med DITRA är att sprida kunskap om teknik och 
arbetsmetoder för att göra distribuerad produktutveckling
till ett verktyg som stärker företagens konkurrenskraft 
i Norrbotten och Västerbotten.

Finansiärer för Ditra är: Skellefteå kommun, Luleå
kommun, Älvsbyns kommun, Gällivare kommun, Luleå
tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten, 
Strukturfonden – Mål 1 samt ett antal regionala företag.

Ditra drivs som en ekonomisk förening och 
medlemmar vid starten är: Ferruform AB, Älvsbyns 
Nätverkförening, Expandum AB, Holding AB (vid Luleå
tekniska universitet), Skeria Utveckling, Conex AB, 
Svensk Verktygsteknik AB och Ice Track AB.

Aurorum 2, 977 75 Luleå
www.ditra.se
info@ditra.se
Tel 0920-750 90


