
Fleksibilitet, kvalitet og lever-
ingssikkerhed står i høj kurs 
 
En førende virksomhed 
AudioDev er en førende virksomhed inden for 
produktion af testudstyr til optiske medier, eksem-
pelvis DVD’er og CD’er. AudioDev’s produkter er 
dermed medvirkende til at sikre, at de DVD’er og 
CD’er, som vi forbrugere køber, fungerer når vi 
kommer hjem med dem. 
Testudstyr til optiske medier kræver en meget høj 
grad af præcision, og derfor ønsker AudioDev 
under ingen omstændigheder at gå på kompro-
mis med kvaliteten af de indgående komponenter 
i deres apparater. AudioDev har et meget stærkt 
fokus på den endelige kvalitet i deres færdige 
produkter. 
 
Hvorfor Hougaard & Koefoed? 
”Vi valgte Hougaard & Koefoed, som leverandør 
af chassiset og til at delmontere vores apparater, 
fordi vi følte, at vi hos Hougaard & Koefoed kunne 
få den høje kvalitet samtidig med den store fleksi-
bilitet vi har brug for hos vores leverandører. Vi 
lever i et marked, hvor det altid gælder om at 
komme først, så ”Time to Market” er ekstremt 
vigtigt for os. Vi kan ikke komme først, hvis ikke vi 
er omgivet af trofaste og dygtige underleverandø-
rer som Hougaard & Koefoed” siger Logistikchef 
Per Schullström fra AudioDev. 
 
Danish Manufacturing Group 
Som samarbejdet med Hougaard & Koefoed ud-
viklede sig, blev flere af DMG virksomhederne 
involveret i leverancerne, således at der i dag  
er leverancer fra både Setiket, som leverer isolati-
ons- og frontfolier, fra Protech Electronics, der 

leverer nogle af de elektroniske komponenter til 
apparaterne samt leverancer fra Holms Finmeka-
nik der leverer nogle af de indgående fræste dele. 
 
Meget nemmere 
”For os som virksomhed er det meget nemmere 
med Hougaard & Koefoed som totalleverandør, 
hvor de står for hele projektstyringen og indkøb af 
de indgående komponenter fra andre underleve-
randører. Dermed får vi leveret et apparat, der 
blot skal færdigmonteres med de sidste meget 
følsomme elektroniske enheder hos os selv samt 
konfigureres/kalibreres til et færdigt produkt, som 
vi kan sende af sted til vores kunder” fortsætter 
Per Schullström. 
 
Funktionstest 
Hougaard & Koefoed foretager også en funktions-
test af apparaterne, inden de afsendes til Audio-
Dev. Funktionstesten tester alle de installerede 
komponenter, hvilket sikrer, at AudioDev kan fær-
digmontere og levere de færdige apparater på så 
kort tid som muligt. Testudstyret er stillet til rådig-
hed af AudioDev selv. 
 
Den rigtige samarbejdspartner 
”Vi har behov for samarbejdspartnere, der kan 
sikre os en høj og konstant kvalitet samtidig med 
at vi kan stole på de leveringstider, vi får oplyst. 
Dette formår Hougaard & Koefoed at give os, og 
derudover er de altid villige til at gøre det ekstra, 
der skal til, for at få tingene til at lykkes, når det 
virkelig gælder. Derfor er det Hougaard & Koefo-
ed, der er leverandør til os” slutter Per 
Schullström. 
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Indgående ydelser i leverancerne til  

AudioDev: 
▪ Chassis og pladedele 
▪ Isolations- og frontfolier 
▪ Elektronik 
▪ Fræste dele 
▪ Indkøb af andre komponenter 
▪ Kabling 
▪ Mekanisk montage 
▪ ESD beskyttet montage 
▪ EMC tætninger 
▪ Funktionstest 
▪ Pakning og forsendelse 
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Hougaard & Koefoed as har arbejdet med pladebearbejdning 
og rådgivning siden 1948. Vi har en stab af branchens bedste 
og mest engagerede medarbejdere og et tæt samarbejde med 
underleverandører, så vi kan håndtere endog meget komplekse 
løsninger. Hougaard og Koefoed er totalleverandør og specialist 
i at fremstille individuelle løsninger. Virksomheden har i dag ca. 
65 ansatte. 
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