
• ESD-skyddad rengöring 
• Fältkontor - datorkraft för alla miljöer
• IT Säkerhet - Stäng fönstret för objudna  
   gäster
• Retro - nyproducerade datorer 
   med äldre teknik. 
• Digital signage - Digitala reklamskyltar
• Uppfinnarlabbet - från Idé till produkt
• IT i sjukvården räddar liv

VERKSAMHETSNÄRA IT

Anpassar tekniken efter era behov
Prisvinnare - Innovations priset

VI
TEKNIK



I  en tid med snabb förändring, där det känns som att vindarna ofta ändrar riktning, 
krävs det att vi som företag också är snabba på att adaptera oss. När saker förändras 
skapas också nya möjligheter och utmaningar. För att klara dessa utmaningar så kommer 

ny teknik att behövas t.ex. inom vården, försvarsmakten, polisen och inom miljö / återvinning. 
Vi märker tydligt att efterfrågan på tekniska lösningar ofta följer dessa trender. Det ska bli 
otroligt spännande att se vad som händer bara under de närmaste åren och vad vi kan tillföra i 
de projekt vi medverkar inom. 

ICD försöker även på eget initiativ att alltmer höja miljökraven på de produkter vi tar in och 
säljer. Vi försöker att tänka på miljön i alla projekt där vi medverkar - både när vi utvecklar 
nya produkter likväl som att hjälpa till och återvinna gammal elektronik.  

Vår målsättning är att vi med våra engagerade medarbetare ska vara 
den bästa och mest kompletta IT-partnern man kan hitta. Allt som 
allt så är jag övertygad om att ICD är väl positionerat för att möta 
framtidens marknad - hur den än må se ut !

-Tommy Sjöstedt, VD

Huvudkontor/Butik 
ICD Superstore
Bäckgatan 35
931 34 Skellefteå
tel: 0910 - 71 05 49

Sälj
ICD Sales

Stockholm
tel: 08 - 33 86 10

Org nr: 556570-5158
VAT: SE5565705158
www.icd.se
info@icd.se

Kontaktinformation

ICD startades 1998 i Skellefteå av grundaren och huvudägaren Tommy Sjöstedt. Bolaget började som en datorbutik och blev 
med tiden norra Sveriges största aktör i den kategorin. Man hittar fortfarande ett enormt stort utbud av datorutrustning hos 
oss men detta är numera alltså bara en gren av företagets verksamheter. Med tiden så har bolaget utvecklats och blivit mera av 

ett teknik- och innovationscenter. Vi utvecklar produkter, har egen produktion, har egna agenturer och legotillverkar högteknolo-
gisk 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)

Bisnode / Soliditet har gett bolaget kreditvärderingsbetyget AAA. UC har gett bolaget betyget Guldsigill i riskklass 5. Företaget 
har varit nominerat till Entrepreneur of the year av EY, vann Dataföreningens stora MerIT-pris och vann även på Alvargalan årets 
Innovationsföretag 2018. Vi lagerför i skrivande stund cirka 10 000 produkter. Huvudkontoret ligger i Skellefteå.

ICD är väl positionerat för att 
möta framtidens marknad”

Företagspresentation

Ny tid, nya möjligheter, ny teknik
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Innehållsförteckning

Teknik som räddar liv
Aldrig förr har efterfrågan av datorutrustning inom 

vården varit så stor som den är idag. Efter Covid-19 
pandemin har behovet fullständigt exploderat. Det finns ett 
kraftigt ökat behov av elektronikprodukter för medicinskt 
bruk - som konstruerats för säkerhet, minimal växelverkan 
med andra elektroniska enheter och försvarsklassad pålit-
lighet. Detta tillsammans med kringutrustning som går lätt 
går att torka av med antibakteriella rengöringsmedel. 

Vi erbjuder testad medicinskt godkänd utrustning inom allt 
från paneldatorer (all-in-one) och fristående datorsystem till 
kringutrustning såsom tangentbord, pekdon och bildskärmar. 
ICD levererar utrustning både till ambulanser och 
akutsjukvården samt till hospis och äldreboenden.

För laboratorie- och testutrustning som behöver kommunicera 
med andra enheter har vi även ett stort utbud av interface 
för att uppfylla de aktuella behoven. Vi tillverkar också 
specialbyggda vagnar, armar och stativ för att anpassa för 
utrustning efter just era behov.

Varmt välkommen att kontakta oss 
och beskriv hur just era behov ser ut! 

info@icd.se
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Uppgradera kontoret

Ergonomi
På ett kontor så borde ett ergonomiskt hjälpmedel vara lika 

självklart som verktyg är för en snickare. Det borde vara 
givet att sitta skönt, avlasta axlar, underarmar och handle-

der. Att ha bildskärm i rätt höjd, ha bra belysning samt att ha en 
ergonimiskt korrekt arbetsyta är också viktigt.. 

Om alla hade haft det så skulle antalet sjukskrivna minska 
drastiskt. Vi hjälper er gärna att prova fram vad som är rätt för 
just dig !

- Det är du värd !

Ergonomi
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TJÄNSTER, SERVICE & 
KONSULTATION

Är ni nöjd med prissättning-
en från er nuvarande konsult / 

IT-leverantör ?

Vill Ni veta vad det egentligen 
borde kosta?

Konsultation

Det kan låta kaxigt men vi tror att jämförelsen är nödvändig. Förstå oss rätt - om 
man beställt en extremt komplicerad tjänst som kräver personer med ingenjörsut-
bildning så ska man betala för det. Om man däremot beställt en service eller tjänst 

som inte kräver det så ska man heller inte behöva betala lika mycket. ICD har stor kun-
skapsbredd och vi ger er alltid en rättvis kostnad. Vi upplever att det ibland är lite vilda 
western inom konsultbranschen och vi vill vara tydliga med vad vi erbjuder:

Rätt tjänst till rätt pris!

Vi ser oss själva som en okomplicerad hantverkare i IT-branschen. Vår ambition är en 
förstklassig tjänst som för dig som kund ska vara enkel, snabb och prisvärd. Enkla avtal, 
vettiga priser och inget trassel. En tjänst med Norrländsk känsla helt enkelt!   

info@icd.se
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Vattentäta        Dammtäta       Antibakteriella       Rostfria      Kompakta

Stryktåliga tangentbord och pekdon 
Det är inte bara industrin som har behov av anpassade, stryktåliga 
och täta inmatningsenheter. Även inom medicin, försvar, marin och 
transport är det vanligt. Vi har något för alla tänkbara behov. Olika 
språkversioner, med eller utan inbyggt pekdon, olika täthetsgrader 
och kompakt design.

Hur ser era behov ut ? Konsultera gärna våra experter !

Tangentbord och pekdon för Tangentbord och pekdon för 
alla miljöer !alla miljöer !

Industri

Bra alternativ för 
tand- och sjukvård !

Industri och fordon
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Ruggat portabelt

ENDURE 
FLEXIBLA
RUGGADE

TABLETS
• Intel® Core™ processor, industriklassad                                                                                                                                  
  120-512GB SSD och 4-16GB RAM minne.

• IPS Corning gorilla klass capacitiv
   touchscreen.

• Tål tuffa tag - testad enligt MIL-STD och har 
   IP-65 klassning. -10 till +50 i drift

• Gott om anslutningar direkt i surfplattan                                                                                                                                      
   såsom RS-232, LAN, HDMI, USB och ljud.

• Upp till 10 timmars drifttid

• 6”,8”,10” el 12” Tablet 

• Win 10/11Pro, Win IoT, Android

• Fordonsdocka (option)

• Fordonsarm (option)

• Fordonsladdare (option)

• Standard laddare

NYHET ! - Vehicle 
edition

HDMI

DC in jackHeadphone
Micro USB 2.0

USB 3.0
Kensington lock

2.0 MP front kamera

8.0 MP rear kamera

Docking connector

RF Antenna (optional)

Fingerprint reader

RS232LAN

1D/2D Barcode  scanner

Stryktålig mobil datorkraft 

Stryktålig surfplatta med Windows 10/11Pro eller Android
7



Panel PC
Industriklassad all-in-one PC med bildskärm. Finns numera 
från enkla basmodeller upp prestandan av en bra kontors-
dator. IP-klassning, utan rörliga delar, massor av gränssnitt 
och otroligt tåliga och driftsäkra.    

Fläktlösa embedded PC
Kompakta industriklassade box-PC med 
kraftfull prestanda sin storlek till trots. 
Används ofta i IoT applikationer, industrin 
och fastighetsautomation.

Kompakt och tålig UPS
Vår serie egenutvecklade och tillverkade 
batteribackuper för besvärliga miljöer. Har 
man problem med spänningsmatningen 
i fordon, industri eller apparatskåp så är 
detta en bra lösning. 

www.icd.se/webshop/

Industri

Rackmonterat
Skräddarsydda racksystem anpassade efter just ert pro-
jekt. Välj bla höjd, djup, prestanda, lagringskapacitet och 
expansionsplatser. Finns även inom vårt Extrem och Retro 
sortiment.

Pålitligt.
Säkert.
Tåligt.

DIN-monterad PC
Inom bland annat fastighetsautomation 
och industri så har behovet av DIN-mon-
terad datorutrustning skjutit i höjden. Vi 
erbjuder både PC, display och massor av 
tillbehöver med DIN-fäste.
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Norra Skog väljer ICD !Norra Skog väljer ICD !

 Stryktålig och specialanpassad datorteknik för skogsindustrin

Karl-Johan Larsson 
jobbar som process-IT-ansvarig för Kåge sågverk. För IT-frågor 
fungerar han där lite som spindeln i nätet där. Han har en bak-
grund bla som konsult men har under de senaste åren arbetat 
åt Norra Skog där han trivs bra. 

Han lägger stor vikt vid att att lösa problem snabbt, hitta 
smarta lösningar och produkter som verligen håller. Han 
värdesätter även personlig kontakt och hjälp.

Karl-Johan har under en längre tid använt sig av ICD som 
leverantör. Det började för många år sedan när han vid sitt 
tidigare jobb letade kanaler att få tag i rätt sorts produkter för 
sina projekt. 

”Jag halkade in på ICD och de har sedan dess följt med mellan 
mina olika arbetsplatser. Jag har alltid varit nöjd med deras 
service och möjlighet till alternativa lösningar”.

”Att vända sig till en leverantör som har ett stort lager, hög 
kunskapsnivå och produkter som ingen annan kan leverera är 
väl självklart”.

Karl-Johan Larsson
IT Process ansvarig

Norra Skogsägarna
Skeppargatan 1
Box 4076
SE-904 03 Umeå
tel: +46 10 583 10 00

Industri

ICD är en leverantör man 
kan lita på !”
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Vi är som hantverkare -Vi är som hantverkare -
fast inom IT-branchen !fast inom IT-branchen !”

-Joakim Forsell, Butiksansvarig

ICD Superstore 

Välkommen till våran butik på Älvsbacka. Hos oss finner du ett brett 
utbud av produkter, allt från hemdatorer till komplicerade företags-
nätverk. 

I våran serviceverkstad tar våra IT hantverkare hand om och servar 
din dator, bygger datorer på beställning, utför data recovery och 
mycket mer. 

Har du problem med dina datorer eller IT utrustning hem-
ma eller på jobbet så erbjuder vi även på platsen service 
där våra duktiga IT hantverkare kommer ut och löser dina 
problem, det går även bra att göra RUT avdrag på denna 
service. 

Butik

www.icd.se/butik
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 Norrlands största IT-sortiment!

ICD Retail är vårt butikskoncept. Det innefattar våra fysiska 
butiker och servicestationer. Det är via dessa gränssnitt 
som vi personligen träffar dig som kund och bekantar 
oss med dina önskemål, synpunkter och funderingar. 
Både företagskunder och privatpersoner är välkomna att 
bekanta sig närmare med vårt enorma och unika utbud av 
produkter och tjänster. Observera att utbudet av produkter 
i våra butiker och på vår hemsida kan variera.

Vår tanke med konceptet är att Ni som kund ska kunna 
bekanta er med design, funktion, material och teknik på 
ett mera handgripligt sätt än vad som ges möjlighet via 
digital media. Vi vill kunna erbjuda tekniklösningar som 
helhet och servera dessa till er på ett tydligt sätt.

Vi arbetar med ett urval av tillverkare och varumärken som uppfyller 
våra högt ställda krav.  Det vi tittar på är bland annat kvalité, 
hållbarhetstänk, funktionalitet samt sociala och etiska aspekter. 
Vi uppskattar dessutom varumärken som försöker ändra synen på 
elektronik som förbrukningsvara. Bra produkter som håller länge, går att 
reparera, går att återanvända och slutligen återvinna är målsättningen. 

ICD Butikskoncept
Butik

Vi får ofta höra att det inte går eller Vi får ofta höra att det inte går eller 
att det inte finns. Då är det kul att att det inte finns. Då är det kul att 
säga att vi har lösningen i lager !säga att vi har lösningen i lager !”

ICD Retail

Varumärken
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Fläktlös och helt 
utan rörliga delar
Gör maskinen extremt driftsäker och 
minimerar behovet av underhåll. 
Robust och stryktålig design!

Industridatorer helt utan rörliga delar

Temperaturtåliga 
komponenter 
Många av våra industridatorer finns som option 
med bredare spann för arbetstemperatur.

Ljudlös
Då maskinen inte har några rörliga 
delar blir den helt ljudlös. Detta 
gör den användbar i massor av 
olika andra tillämpningar.

Våra industridatorer finns i olika klasser - från enkla system lämpliga för kontrollrum till explosionsklassade, MIL-spec:ade, 
IP68-klassade supertuffa monster. Vi får ofta höra meningen i rubriken ovan men det är väldigt sällan vi inte har en maskin som 
passar i sammanhanget. Hur ser er miljö ut ?

www.icd.se/webshop    FL-3855

Industri

Interface
Serieportar, parallellportar, digital I/O, 
analog I/O, CAN-bus, Profibus, BACnet, 
DCON, DeviceNET etc. 
Vad behöver ni er ert projekt ?

I den miljön kan det väl inte sitta en dator ?
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ICD erbjuder datorer och kringutrustning för alla typer av 
fordon och inom alla tänkbara användningsområden. Allt från 
Polis, Räddningstjänst och Försvar till sopbilar, logistiklager, 
transportsektorn och skogsindustrin. Man kan bland annat välja 
mellan industriklassad tablet (med låsbar hållare i justerbar 
arm) och ett tvådelat system med fordonsdator och display var 
för sig. 

Numera krävs att de flesta typer av fordon som används i 
professionella sammanhang har en installerad dator. Bland 
annat miljön och arbetssättet ställer krav på vilken lösning som 
blir bäst för er verksamhet. Dra gärna nytta av vår erfarenhet 
och hjälp oss att guida er till lämpliga produkter. 

Allt inom fordonsdatorer!Allt inom fordonsdatorer!

Robust design • Wide temp • Wide voltage input range • Sunlight readable

Standard
Den mest sålda varianten. Finns 
med ett antal variationer

Fordonsdatorer

Wide temp
Baserad på tåligare komponenter. 
Klarar -30 till +60 grader

Performance
Datorkraft utöver det normala. 
Används ofta t.ex. för att samla in 
mätdata

Vi är experter på mobila datorer
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Digital signage

Publika displayer • Interaktiva stationer • Videoväggar • Mediaspelare

Digital Reklam
Från videoväggar till interaktiva stationer

Digital signage (eller digital skyltning) finns nuförtiden överallt. Om 
man går in i en vanlig restaurang, ett café eller en biograf så visas ofta 
menyn på detta sätt. Om man går in på sin lokala sport- eller klädbutik 

brukar man se erbjudanden på stora bildskärmar. 

ICD levererar skräddarsydda lösningar för allt från flygplatser och bussar till 
butiker och gallerior. Inomhus och utomhus, i fordon och för fast montage. 
Från robusta vandalsäkra och stryktåliga skärmar till stilrena, designade och 
infällda enheter.

Vi kan hjälpa er som kund med helheten - typ av bildskärm, fäste eller arm, 
kablage, programvara och budskapet som ska visas. 
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Datorkassor med programvara som är godkänd av skat-
teverket. Systemet är utformat för att förenkla dina 
dagliga och återkommande moment och samtidigt ge 

stöd åt allt en verksamhet behöver.

Våra kassor är utvecklat i nära samarbete med våra kunder 
och har finslipats under många år utifrån deras behov. 
Det finns ett stort antal branschanpassade funktioner för 
bland annat cykelhandlare, restauranger, inredningsbutiker, 
dagligvarubutiker och konfektion.

Kopplingar finns till bokföringssystem och varuleverantörer. 
Det finns även stöd för statistik, lagerhantering, prislistor, 
bokningar, kundklubb och olika betallösningar

Swish, kortbetalning och Klarna finns såklart som opiton.

Vi har även mobila betalterminaler som lämpar sig väl för 
mindre verksamhet. Passar även bra för den som har tillfäl-
lig aktivitet (mässor, festivaler etc).

Vi serverar nyckelfärdiga kassa-
system ink personlig genomgång !”

KassalösningarKassalösningar
Kassasystem

Publika displayer • Interaktiva stationer • Videoväggar • Mediaspelare

Kassasystem • Streckkodsläsare • Kassalådor • Kortläsare • Swish • Svart låda

Kassasystem

Marknadens mest komplatta kassasystem
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Moderna fältkontor för 
alla typer av miljöer
Allt fler arbetsuppgifter kräver att man mera eller mindre har ett fullt fungerande kontor - även om man arbetar 

ute på fältet. ICD har allt som behövs och för alla tänkbara miljöer. Vi utrustar bland annat energibolags fält-
tekniker, verkstadsmekaniker, gruvarbetare, industriarbetare, fiskekonsulenter, ljudtekniker och resesäljare.

I många fall kan miljön vara besvärlig (temperatur, fukt, solljus, stöt / vibration). Vi hjälper er hela vägen från valet 
av laddare och strömkälla till kringutrustning och förvaring. Vad gäller förvaring så kan vi även tillverka 
skräddarsydda väskor där all utrustning förvaras. 

Fältkontor
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Vår tanke är att tekniska pro-
dukter ska vara anpassade 
efter användarens behov - inte 

tvärtom. Man ska kunna arbeta på ett 
sätt som underlättar och förenklar ens 
uppgifter. Få tekniken att arbeta för 
en - inte mot en.

Har man en lackeringsverkstad så ska 
man kunna använda datorutrustning 
där man jobbar. Är man bilmekaniker 
så ska datorn ha rätt gränssnitt och 
tåla stryk. Vill man inventera i ett 
kylrum så ska utrustningen tåla det.

En stor del av det vi gör är att hitta och 
anpassa rätt produkt för just ert behov. 
Finns det en befintlig och prisvärd pro-
dukt så väljer vi såklart den. Finns det 
inte så kan vi ofta utveckla en lösning 
för att ger er bästa alternativ för er 
tilltänkta budget.

Vad kan vi göra för ert projekt ? 

Stryktålig elektronik

ICD älskar ruggat!

Varför välja ICD ? 

Varför väljer företag som Scania, Volvo, Boliden och 
FMV ICD som leverantör ? Vi har gjort en undersök-
ning bland våra befintliga kunder. Det saker som hela 

tiden återkommer är unika produkter, hög kunskapsnivå, 
flexibilitet, snabba leveranser och produkter med hög kvali-
tetsnivå. Vår uppsökande försäljning är nästan obefintlig. Vi 
lever mycket på att en nöjd kund ofta berättar för en annan 
kund om sin upplevelse !    

RS-232 • Sträckkodsläsare • HDMI • LAN • IP65 klassad

Hållbara produkter 
är bra miljöval”
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Hitta utgångna produkter

Inom tex industrin, laboratorier och i studiomiljö 
har man ofta investerat stora pengar och 
mycket tid i applikationer och utrustning som 

kräver hårdvara från en viss tidsera. Det kan 
vara gränssnitt såsom parallell- eller serieportar 
alternativt ISA eller PCI slot. 

Vi levererar även äldre operativsystem såsom 
DOS, Win 3.11, Win 95, Win 98, Win NT 4, Win 
2000, Win XP etc. Det Retro erbjuder är alltså 
nyproducerade datorsystem - men med OS 
och hårdvara som tillverkarna sedan länge slutat 
leverera kommersiellt. 

Har ni en leverans som står och väntar på en viss komponent som för stunden är svår att få tag på ? Produkten 
kanske är end of life (EOL) hos tillverkaren, har en MOQ (minimum order quantity) som är svår att nå upp till 
eller att den bara via era normala kanaler har väldigt lång leveranstid. Med vårt kontaktnät av tillverkare och 

leverantörer så kan vi hjälpa er med detta. 

Våra avtal göra att vi ofta kan få tag på produkter som sedan länge försvunnit från kommersiell marknad. Produkter 
som annars kan vara extremt svåra att få tag på. Exempel på sådana komponenter kan vara displayelement, processorer, 
minnen, nätdelar, kommunikationskort och operativsystem. 

Låt oss titta på vilka förslag vi kan erbjuda som hjälper ert projekt framåt !   

Retro

386 • 486 • ISA • IDE • FDD • VGA • PCI • AGP • LPT • RS-232 • FW • PS/2 • AT

Nyproducerade datorer 
från olika tidsperioder 

18



Installation

386 • 486 • ISA • IDE • FDD • VGA • PCI • AGP • LPT • RS-232 • FW • PS/2 • AT

På-platsen-installation 

Våra installatörer åker land och rike runt och installerar tekniska speciallösningar. Storskaliga WIFI-lösningar, videoövervak-
ning, fordonsdatorutrustning, nätverk och industridatorutrustning är några exempel.

ICD har bla installerat kommunikationen för några av Sveriges största installationer av elbilsladdare, installerat fordonsdatorer 
inom gruvindustrin, byggt WIFI i industrifastigheter och satt upp nätverk och mjukvarulicenser till både stora och små företag. 
Sen har vi såklart också gjort otaliga installationer i kontorsmiljö !

Ring oss så kommer vi ut och fixar installationen till er !

Certifierade servicetekniker och installatörer

•  Fokus på kvalité och  
  funktionalitet
•  Kostnadseffektivt
•  Snabbt 
•  Smidigt
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NätverkNätverk

Nätverk
Brandvägg    Switch     NAS    Server    Klient    WIFI    Router    Säkerhet     

Maritime & Offshore
- IT-utrustning för marint bruk

Marint

ECDIS

IEC50945

IACS-E10

Dimming brightness

DNV Standard certifikation 2.4

Visste du att ICD är officiell nordisk distributör för PC Engines APU - open 
source routers & brandväggar ?

Produkter, installation 
och service ! ”

Funderar Ni på nytt nätverks ?Funderar Ni på nytt nätverks ?
Få gratis kostnadsförslag - info@icd.seFå gratis kostnadsförslag - info@icd.se

Datorer och kringutrustningDatorer och kringutrustning
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Rack

Skräddarsydda racksystem 
- Anpassade för era behov
Att rackmontera utrustning har många fördelar. Man får bland annat bättre ordning och reda, man rymmer fler dato-

rer på mindre yta och man skapar en driftsäkrare maskinpark. Vi arbetar oftast i 19" rack och använder måttenhe-
ten units (U). 1U är lika med 44,4mm i höjd.

Vi tillverkar rackmonterade system helt och hållet anpassade efter just era behov. Extrem prestanda, minimalt djup, låg 
höjd, egen färg och logo, specifika portar / interface, många kortplatser och tillförlitlighet utöver det normala. Det är 
några av de önskemål som vi brukar tillgodose åt våra kunder. Den stora skillnaden mellan våra system och märkesdatorer 
är just det - våra maskiner anpassas för just ert tilltänkta användningsområde. 

Har du din rackutrustning i ett serverrum ? Har du den med dig på 
turné ? Är det trångt ? Utomhus ? Prata med våra experter om hur 
era behov ser ut så hjälper vi er. Chansen är dessutom stor att vi har 

det ni behöver i lager. Snabbt, smidigt och enkelt ! Tänk även på att vi kan 
hjälpa till med installationen om ni så önskar.

Välj höjdenhet: 1U • 1.25 • 1.5U • 2U • 3U • 4U • 6U • 8U

Hur vill du montera din rackdator?

www.icd.se - läs mera om våra rackmonterade produkter

ECDIS

IEC50945

IACS-E10

DNV Standard certifikation 2.4

Få gratis kostnadsförslag - info@icd.seFå gratis kostnadsförslag - info@icd.se
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Noggrant samman-
satta och rigoröst 
testade !”
Rackmonterat

Panel PC  

STANDARD

Med Norra Sveriges största lager så håller vi ett stort 
sortiment i lager av datorsystem som är förmonterade 
och testade - direkt redo att skeppas ! Datorer i alla 

dess former och som går att få med eller utan operativsystem 
med extremt snabb leveranstid. Detta hjälper Er att minimera 
driftstoppstider, är kostnadseffektivt, ger kortare ledtider 
och förenklar hanteringen (vid nya projekt eller haverier eller 
proof of concept). Dessa maskiner är då standardkonfigura-
tioner av de typer som vi säljer mest av.

CUSTOMIZED

Många kunder väljer att lägga avropsorders till oss så att vi 
lagerhåller nyckelfärdiga system enligt just deras önskemål. 
Sådana maskiner kan vara förladdade med den aktuella 
kundens mjukvaruspegelbild. De är även ofta skräddarsydda 
med speciella konfigurationer, kundens logo och färg. Sedan 
kan Ni som kund bara hämta ut dom i den takt Ni önskar.

ATEX-klassad utrustning
- Produkter för att undvika explosionsrisk

ATEX-klassad utrustning användas i 
miljöer där det föreligger hög explo-
sionsrisk. Det finns olika klassningar 

och dessa är till för att skapa ett regelverk 
och nivåer för produkterna. ICD levererar 
både datorer och kringutrustning inom detta 
segment.

Exempel på våra ATEX produkter är surfplattor, datorer, accesspunk-
ter, streckkodsläsare och inmatningsenheter (tangentbord och pe-
kdon etc). Observera att det finns olika klassningar för olika miljöer. 
Var noga med att välja rätt klassning för just ert användningsområde. 
Kontankta gärna våra specialister för mera information : info@icd.se

                                  

Embedded PC                   

Stationärt kontor     

Prototyping  -  Branding & märkning  -  Image & bios  -  Test & certifiering      

ATEX Klassning

Ready-to-Ship Computers
Datorer på hyllan
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Kommersiella superdatorer 
- Extreme performance

Extreme computing

Vår Extrem-serie datorer är legotillverkade maskiner med 
den vassate prestandan som finns att tillgå på kom-
mersiell väg. 

Samarbeten med komponenttillverkarna gör att vi får tillgång 
till den senaste tekniken.

De kraftfullaste processorerna, marknadens snabbaste min-
nen, blixtsnabba hårddiskar och kylning som verkligen håller 
måttet. Detta i kombination med att vi handplockar kompo-
nenter av högsta kvalitet. Hårdvaran i maskinen anpassas helt 
och håller efter just ert användningsområde.

Våra prestandamaskiner hittar man bland annat hos använda-
re som arbeter inom CAD, videoredigering, rendering, spelu-
tveckling och databashantering. 

Finns både som rackmonterat, som tower och som embedded.

Några av kunderna som användare vår prestanda serie är 
Skellefteå Kraft, FMV, Boliden och ABB. 

Det här är alternativet för dig som vill ha prestanda i värld-
sklass !

• ICD Extrem rack 
19” racksystem i olika höjdformat.

• ICD Extrem embedded
Kompakta fläktlösa prestandasystem.

• ICD Extrem tower
Fristående system i kontorsdatorformat.

När det behövs mera datorkraft 
än vad serietillverkade system 
erbjuder !”

Ge ert projekt den         Ge ert projekt den         
prestanda det förtjänar !prestanda det förtjänar !

Ready-to-Ship Computers
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Projekt

Från storskaliga nätverksinstallationer till 
egenutvecklade teknikprodukter. Vi är en verksamhetsnära IT leverantör.

Unik design.Unik design.
Kort ledtid.Kort ledtid.
Hög kvalité.Hög kvalité.

För oss är teknik För oss är teknik 
den röda tråden.den röda tråden.
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Försvar

Försvarsanpassad Försvarsanpassad 
elektronikelektronik

When the going gets tough, the tough get going!

Vi levererar produkter som klarar Vi levererar produkter som klarar 
de tuffaste tänkbara miljöerna.de tuffaste tänkbara miljöerna.”

Nästintill ändlöst antal optioner. 
Baseras på COTS-produkter. 
Snabba ledtider! 

ICD har även en serie produkter med ultraruggad 
elektronik. Vi levererar produkter som klarar de tuffaste 
förhållandena. Utrustningen har testats för alla tänkbara 
påfrestningar såsom stöt, chock, vibration, IP-klassning, 
EMI/RFI och EMC - allt enligt MIL-standard. På produk-
ter med inbyggd display så är även läsbarheten i solljus 
och extra stryktåliga touchscreens något som ofta 
efterfrågas. Utrustningen måste var hållbar, pålitlig och 
funktionabel under alla tänkbara förhållanden. Allt från 
frostiga vinterdagar till hett ökenklimat.   

NYHET !NYHET !
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ESD-skyddad rengöring
Med vanliga dammsugare bildas statisk elektri-

citet som kan skada elektroniken i tex datorer, 
skrivare, kopiatorer, AV-utrustning och fordon. Med 
kompressorer och tryckluft på burk så åker all smuts 
från maskinen man vill rengöra ut i omgivningen. Det 
kan även med kompressorer vara olja med i den luft 
som kommer ut. 

Våra ESD-säkra dammsugare och kompressorer råder 
bot på dessa problem. Man håller omgivningen ren 
och prydlig samtidigt som man skyddare elektroniken 
i objekten man rengör. Vi har även speciella anpas-
sade modeller som kan suga upp extremt finkorniga 
partiklar som tex tonerpulver.

Rengöring

IT-Säkerhet
Säkerhet

Samarbetspartners:

Vi hjälper er med digital säkerhet så att ni ska kunna 
arbeta effektivt och ostört. Vi ser till att ni väljer 

rätt utrustning och licenser för att ha ett kontinuerligt 
uppdaterat och effektivt cyberskydd. Vi kan utbilda 
och träna er i IT-säkerhet, säkra anslutningar utanför 
kontoret (VPN-tjänster), skydda mot virus, malware, 
phishing attacker, ransomware samt detektera brister 
och intrång.

Vi på ICD tar hand om er IT-miljö och hjälper er hela 
vägen i ert arbete !

IT-säkerhetens fem nyckelpunkter:
       •  Identifiera och förebygga         •  Förhindra         •  Upptäcka         •  Begränsa         •  Återställa

Brandväggar

Antivirus

Spamfilter

Ransomwareskydd

Antispyware
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Kameraövervakning

Backup

Övervakning

Backup

Numera kan man installera kameror av ett nästan oändligt antal anledningar. Det kan 
tex vara för att övervaka en process på en industri, för att unvika stöld eller överfall i 

butiksmiljö, för att förhindra skadegörelse i föreningslokaler eller för att se till familjens 
sommarställe. Många vill även kunna se snömängder och om man har objudna gäster i 
garage eller lagerlokaler.

Oavsett vad ert behov är, om det är inne eller ute, om det är natt eller dag, om det är varmt 
eller kallt eller om det är långa avstånd och hög höjd så har vi lösningen för er. Produkter-
na, installation på platsen och funktionsgenomgång. Kontakta oss så hjälper vi er !

Backup av er data är av största vikt för oss. ICD erbjuder både lokal backup, moln-
lagring inom Sveriges gränser och molnlagring på stora internationella plattformar. 

Vi skräddarsyr en lösning som passar just ert verksamhet.  Många väljer idag en kom-
bination av lokalt lagrad data och molnlagring. Man blir inte så sårbar på det sättet. 
Huvudsaken är att man har så hög säkerhet som möjligt i förhållande till sin verksamhet 
och att prestandan inte ska störa arbetsmomentet. Vi kan även hjälpa er med GDPR-do-
kumentation för känslig information / personuppgifter. 

Kontakta gärna våra specialister om ni vill veta mera om våra backuptjänster:
info@icd.se
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Mjukvara
Licenser

Komponenter

•   Abonnemang
•   Prenumerationer
•   Molntjänster
•   Friköpta licenser

             och specialistprodukter

Komponenter

Vi kan förse ert projekt med de datorkomponenter och teknikprodukter som 
behövs. Allt från standard PC komponenter till unika specialistprodukter 
hittar Ni i vårt sortiment. I specialistsortimentet hittar man bland annat 

master och antenner, industrielektronik och IoT-komponenter. 

Vi kan dessutom anpassa leveransen efter era behov. Bundla en produkt 
med tex en viss adapter eller kabel, packa om produkterna för att 

undvika onödigt emballage, testa produkten i ett visst sammanhang 
m.m.  

www.icd.se/produkter/

Vi är din guide genom Vi är din guide genom 
licensdjungeln !licensdjungeln !”

Floppy till USB

Mast 5 - 18m
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Några av våra vänner

SKOGSINDUSTRISKOGSINDUSTRI

ENERGI / ELENERGI / EL

GRUVNÄRINGGRUVNÄRING

FORDONSTILLVERKNINGFORDONSTILLVERKNING

FÖRSVARFÖRSVAR

BATTERITILLVERKNINGS-BATTERITILLVERKNINGS-
INDUSTRININDUSTRIN

PLASTINDUSTRIPLASTINDUSTRI
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Innovation

Grön teknik
Grön teknik

” Vi har ett ansvar för miljön både när vi säljer,  
utvecklar och återvinner produkter !

             och miljöansvar

Vår ambition är att göra så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt. Att försöka miljövänligt återvinna allt vi kastar, att försö-
ka återanvända all elektronik som går istället för att kasta bort den och att alltid välja produkter och leveranssätt med bästa 

tänkbara miljöval.

Det här är inte en ”greenwashing” text utan substans. Vi bryr oss verkligen och försöker alltid göra de bästa tänkbara valen inom 
de områden vi arbetar inom. Om ni har tips på förbättringar som vi kan göra så skicka dom gärna till info@icd.se.

ICD medverkar även i ett  antal gröna projekt. Vi installerar tex kommunikation till stora satsningar inom både elbilsladdning och 
solceller, vi levererar produkter till elbilstillverkare och levererar utrustning till vindkraftverk.

Många av våra kunder har projekt där de behöver 
en hårdvaruprodukt av en viss typ som inte 

existerar. I alla fall inte i den form eller med de 
egenskaper som önskas. ICD kan då kostnadsef-
fektivt, i både små och stora serier, utveckla unika 
produkter i form, färg, märkning och med er egen 
logotyp. Det kan tex vara en bildskärm för ett digital 
signage projekt, en vattentät dator för marint bruk, 
en industridator i ett komplicerat sammanhang eller 
en brandvägg för utomhusbruk.

Vårt uppfinnarlabb brukar kunna hjälpa till där en 
massproducerad standardprodukt inte kan använ-
das. Ofta är kunderna som köper denna tjänst och 
dessa produkter stora företag eller kedjor. Det kan 
även vara företag som tagit fram en egen program-
vara och vill förpacka det hela med en skräddarsydd 
hårdvara.

Har Ni ett projekt och tycker att detta låter intres-
sant ? Kontakta oss gärna på info@icd.se.

Uppfinnarlabbet
Från idé till Från idé till 
massproducerad massproducerad 
produktprodukt
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När började du på ICD: 
september 2019.

Varför sökte du dig till ICD?
Utmaningen att få jobba med 
personligkontakt och att få prova 
på någonting helt nytt.

Vilket råd vill du ge till unga 
som vill börja inom IT?
Stå fast vid dina drömmar, många 
som jobbar inom IT har haft det 
som hobby innan.

Jobbar du kvar på ICD om 
10 år?
Ja, Det är en marknad som ständigt 
förändras vilket gör att man 
aldrig blir riktigt fullärd och har 
ständigt nya utmaningar.

När började du på ICD: 
Mars 2018.

Varför trivs du på ICD?
Spännande jobb med varierande 
arbetsuppgifter och daglig 
kontakt med kunder.

Vad är utmaningen med 
daglig kundkontakt?
Att försöka förstå deras behov, 
t.ex produkter eller tjänster. Inte 
alla vet vad det är dom är ute 
efter.

Vad är det bästa med att 
jobba inom IT?
Att man får jobba med sin hobby.

När började du på ICD:
Juni 2003.

Ett projekt du minns?
När vi från Idestadie utvecklade 
skräddarsydda fordons UPS’er till 
Volvo. Det var ett engagerande 
projekt till en stor kund.

Vad innebär bra service 
för dig?
Bra service innebär för mig att 
kunden kan känna tillit till sin 
teknikpartner, att problem löser 
sig snabbt och på bästa sätt 
utifrån kundens förutsättningar.

Du som jobbat länge på 
ICD, vad har bidragit till 
att du stannat?
Arbetet utvecklas med tiden vilket 
gör att även arbetsuppgifterna 
förändras genom åren. I takt med 
ens personliga utveckling så blir 
även jobbet mer och mer givande 
då även företaget utvecklats 
enormt under den tiden.

Jonas Lovgård
Tekniker

Joakim Forsell
Butiksansvarig

Markus Lindkvist
Teknikansvarig &  

Företagskonsultation

Styrkan hos oss på ICD ligger 
i det personliga engagemanget.” -Tommy Sjöstedt, VD

Delar av vår familj

Intresserad av att bli en av 

oss ?

Skicka ditt CV till in
fo@icd.se

31



Söker du efter en ny IT-partner ?
IT-hantverkare
På samma sätt som en byggare eller en elektriker hjälper till inom sina respektive områden så hjälper våra 
hantverkare er att skapa en snabb, säker och kostnadseffektiv IT-miljö. Vi hjälper till och löser era problem 
och kommer med förslag på hur ni kan förbättra er vardag inom allt från datorer och nätverk till backup och 
ergonomi. Vi får jobbet gjort - snabbt, proffsigt och kostnadseffektivt !

Närproducerad IT
ICD är ett Norrländskt lokalt företag med rötterna i Skellefteå. Vi är en okomplicerad, stabil och värdeskapan-
de partner. Vi värnar om miljön och väljer våra underleverantörer och produkter med omsorg. Vår tanke är att 
sälja och skapa marknadens bästa tekniklösningar och med så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt. När 
produkterna som vi säljer är uttjänta så erbjuder vi även våra kunder hjälp med återvinning av detsamma.

TEKNIK ÄR DEN RÖDA TRÅDEN


