Kort om NAVIC
NAVIC er en leverandør av ingeniørtjenester inn mot landbasert prosess-industri, samt olje og gass.
NAVIC er svært opptatt av at våre kunder skal erfare NAVIC som en seriøs partner som tar deres
utfordinger på alvor, og som holder hva som er lovet hva angår avtalt omfang, pris, leveringstid og
kvalitet.
NAVIC ble etablert i 2003. I dag består gruppen av de 3 selskapene "NAVIC Engineering", "NAVIC
Solutions" og "NAVIC Engineering Polska". Til sammen i alle 3 selskapene er det cirka 50 ansatte.
NAVIC leverer prosjektledelse og ingeniør tjenerster inn mot det norske markedet av prosjektledere
lokalisert i Stavanger, Kristiansand og Førde. Vi har også ett firma som er lokalisert i Polen (Poznan)
som leverer prosjektledelse og ingeniørtjenester inn mot tilsvarende markeder i Polen.
NAVIC har ingeniørtjenester innenfor følgende disipliner:
 Prosess (Prosessdesign, analyse, +++)
 Mekanisk (Utstyrsdesign, multidisiplin design og integrasjon, 3D, +++)
 Rør og rørdesign (Rør, dimensjonering, trykktanker ++)
 Struktur /stål (Design og beregninger)
 Byggprosjektering (stål, betong, ventilasjon)
 Elektro, automasjon og instrumentering (Primært for det Polske markedet)
 Prosjektledelse
NAVIC kan ta ta mange typer oppdrag knyttet til system engineering, konseptutvikling, design,
prosjektering, fabrikasjon og innkjøp (sourcing). Andre tilleggs tjenester vil være oppmåling
(scanning), investeringsanalyser, hazop/hazid, dokumentkontroll.
Programmer NAVIC har høy kompetanse innen er følgende: Autodesk Autocad, Autodesk Inventor,
Autodesk 3D Plant, Solid Works, Atodesk Simulation. Autodesk Robot, AutoPIPE, Teklam Staad,
ChemCAD og ANSYS.
Av noen kundereferanser kan nevnes: Elkem, Seadrill, Aker Drilling, Statoil, Alcoa, Odfjell,
Transocean, Nyrstar, Saint Gobain.
NAVIC's selskaper er sertfifisert ihht "ISO 9001", "Achilles" og "JQS" (Joint Qualification System for
suppliers to the Oil Industry in Norway and Denmark).
Hvorfor velge NAVIC:
 Vi kan levere 80 000 ingeniør timer årlig.
 Vi leverer ingeniørfag for de fleste fagområder
 Alle kunder har et enkelt kontaktpunkt.
 Vi leverer teknisk underlag i samsvar med kundens's krav, standarder og myndighetskrav.
Kontaktperson(er):

Sveinung Aasheim
CEO
+47 992 41 181
sveinung.aasheim@navic.no

Stikkord:

Ingeniørtjenester, prosjektledelse, studier, prosjektering, innkjøp.

www.navic.no

