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Varför namnbyte?

-

SYNLAB…………………..en av Europas största laboratoriekoncerner har förvärvat ALcontrol
500 miljoner analyser........under samma varumärke runtom i världen
Analytics & Services……..vår division med analyser och tjänster inom miljö och livsmedel

Kort sikt

-

Inga stora förändringar….som kund behöver du inte göra något särskilt
Samma uppgifter…………kundnr, @mis-inlogg, provplaner, uppsatta larm, logistik etc
Oförändrad formalia……..samma organisationsnummer = oförändrade kontrakt o dyl
Ny logga…………………..ALcontrols gröna färg och logotyp blir SYNLAB i blått

Lång sikt

- Långsiktig satsning……….tillväxt i Europa och i Norden
- Finansiell stabilitet………..tryggt för kunder, medarbetare och leverantörer
- Konkurrenskraft…………...stärkt utbud av högkvalitativa, kostnadseffektiva
analyser och tjänster
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SYNLAB Analytics & Services / Presentation

Januari 2018

ANALYTICS & SERVICES

SYNLAB - koncernen
Representation i 35 länder på 4 kontinenter
500.000.000 analyser per år
Omsättning >17 miljarder SEK
19 000 medarbetare
1 000 erfarna experter inom diagnostik och
analysverksamhet
Europe’s #1 Medical Diagnostics
Provider
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ANALYTICS & SERVICES

SYNLAB Norden

€

Områden där vi jobbar i

195 M

omsättning 2017

>2 500 000
prover per år

> 25 000 000
analyser per år

Miljö

49
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Hygien

Läkemedel

Produkter

>1 700

medarbetare

verksamheter i
15 länder

8

laboratorier
i Norden
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Livsmedel

>14 500

kunder

ANALYTICS & SERVICES

ALcontrol + SYNLAB
Förenade individuella styrkor = dubbelt starka tillsammans
> 90m €

OMSÄTTNING

> 90m €
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LABORATORIER

36

6

SÄLJKONTOR

3

11

LÄNDER

6

≈ 900

ANSTÄLLDA (FTE)

≈ 800

Gränsöverskridande
verksamhet
Stora volymer – renodlat utbud
Hög IT-integration
Integrerade kundflöden
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Lokal närhet
Logistiskt nätverk – komplett utbud
Lägre grad av IT-integration
Komplett leverantör av service-lösningar

„SYNLAB Environmental Institute“

ANALYTICS & SERVICES

Våra affärsområden

 Analyser inom fast material,
slam, yt- och spillvatten, luft,
asbest, asfalt mm
 Processanalys för industri
 Avfall och restmaterial
 Ekotoxikologi, militär
kontaminering
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 Livsmedel, foder & spannmål
och vatten
 Komplett utbud av
mikrobiologiska och kemiska
analyser
 Kompetens inom alla matriser
från råvara till färdig produkt,
 Snabbanalyser och
konsultation vid utbrott
och kontamination
 Label check
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 Analys och kvalitetssäkring
dricksvatten
 Mikrobiologisk hygien och
miljöövervakning
 Undersökningar av
dialysanläggningar
 Verifiering av luftventilation
 Hygienövervakning kylvatten
 Legionella-analyser

 Centrala kliniska laboratorietjänster
 Bioanalytiska tjänster och
biomarkörstestning
 Personliga medicinkoncept
 Långsiktiga provlagringstjänster och provlogistik
 Stabilitet och frisättningstestning
 Produktionsövervakning och
hygienprovning

Övervakning och analys av:
 Isolerande (transformator)
och smörjande oljor.
 Bränslen som kol, trä, biobränslen, lättantändliga
material och alternativa
bränslen.
 Brännbara och lättflyktiga
gaser.
 Industrispecifika analyser

September 2017

