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Vi lägger ett fantastiskt bra 2011 bakom oss och ser fram emot nya utmaningar och möjligheter.
APe fortsätter sin expansion med att lägga ytterligare resurser på att utveckla företagets olika affärsområden.
Rickard Olsson, vår project manager och affärsutvecklare, kommer att koncentrera sig på att stärka och
förbättra kundkommunikationen inom företagets samtliga affärsområden.
Jonas Karlsson, säljare inom affärsområdet skärteknik, kommer inom kort att kontakta alla våra kunder
inom grafiskindustri för att presentera APe´s faciliteter inom området.
Inom APe försöker vi dessutom ständigt förbättra våra affärs- och logistiksystem för att erbjuda dig som
kund ett större mervärde och ökad konkurrenskraft.
Nya spännande projekt får ni läsa mer om i nyhetsbrevet.
Jag önskar kunder, leverantörer och partners en framgångsrik fortsättning på 2012.

APe Toolbox Management TM

APe Processteknik

APe befinner sig nu i slutskedet av
vidareutvecklingen av en webbaserad
kommunikationsportal som kommer
att revolutionera vårt arbetssätt
gentemot kunder och leverantörer. APe
Toolbox Management blir det naturliga
arbetssättet för nollfelssäkring.
Här finner man all teknisk information om artiklar och verktyg för
att hantera flödet mellan leverantörer, kunder och APe. APe Toolbox
Management erbjuder tillgänglighet och översikt, kombinerat
med funktionaliteter som workflow, revisionshantering och
aktivitetsövervakning.

Visste du att vi på APe arbetar
med spårbarhet genom hela
processkedjan?
Spårbarhet ger oss värdefull
information som ligger till grund
för ständiga förbättringar av våra
tillverkningsprocesser och leder till ökad produktkvalitet. Genom
spårbarheten kan APe identifiera var i tillverkningsprocessen ett
fel har uppstått och agera snabbt för att ställa till rätta och handla
proaktivt. I APe Toolbox Management finns en rad funktioner för
insamling av data om serienummer till och från en operation. Allt
för att garantera kvaliteten och strävan mot nollfelstillverkning.

APe Logistik

APe Försäljning

Vi på APe Logistik stärker kedjan med att ständigt utveckla och
förbättra logistikflödet för våra produkter. Just nu undersöker vi
tågtransporter mellan Asien och Europa, där transport över järnväg
förhoppningsvis kan medföra en förkortning av ledtider med upp
till 14 dagar.
Arbetet med att söka fler alternativ för att kunna minska både
ledtider och kostnader pågår konstant. APe kommer fortsätta
sträva efter en nära relation mellan kunder och leverantörer både
bokstavligt och bildligt!

APe försäljning har tecknat ett
treårigt leveransavtal med Kiruna
Wagon gällande leveranser
av gjutna komponenter till
LKABs gruvvagnar. APe har
under en längre tid levererat
gjutna komponenter direkt till
LKAB men med detta avtal breddar vi kontaktytan inom området
gruvindustri.
Vi gläds åt detta och ser fram emot att få växa tillsammans med
Kiruna Wagon.
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