


Skyte og Øvingsanlegg Taktisk Elektronikk

Forretningsområder

Integrert Logistikkstøtte



Obsima Technology

• Spesialisert på å designe, prosjektere, levere og drifte skyteanlegg og taktisk 
elektronikk siden 1998.

• Spesialisert på Integrert Logistikkstøtte (ILS)

• Jobber med sikkerhetsleveranser (selskap / ansatte). Sikkerhetsklareringer ligger som 
en forutsetning i arbeidsavtalen med alle ansatte.

• Tett dialog med operative kunder med fokus på spesialenhetene (kontinuerlig 
oppdatering vedrørende treningsbehov/endrede doktriner)

• Etablert samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt(FFI) (test og verifikasjon)

• Fokus på miljø og håndtering av avfall fra skyteanlegg

• Samarbeider med internasjonale firma i samme bransje

• ISO 9001:2015 sertifisert

• Kontorer i Gjerdrum og på Rena



Obsima Technology
Ansatte/Avdelinger

Avdeling Gjerdrum

Avdeling Rena



Finansiell informasjon

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Omsetning i MNOK, AAA-rating



Taktisk Elektronikk

• Består av flere fag/produktkatergorier. 
• Radiokommunikasjon og radiotilbehør

• Talegarnityr

• Intercom

• Server/lagring

• Fiber

• Har distribusjonsavtale med flere store produsenter.
• Invisio Communications

• Silvus Technologies

• Micropol

• Galleon Embedded Computing

• Ultralife Coorperation



Invisio Communications

• INVISIO er en global markedsleder innen avanserte kommunikasjons- og hørselvernsystemer. 

• Selskapet utvikler og selger avanserte systemer som gir profesjonelle brukere mulighet til å 
kommunisere effektivt i støyende miljøer, samtidig som hørselen beskyttes.

• Obsima Technology har i 20 år representert INVISIO i Norge, og brukerne er profesjonelle avdelinger i 
bl.a. Forsvaret, Politiet og andre nødetater.



SILVUS Technologies

• SILVUS er teknologiledende produsent av Mobile-Networked MIMO (MN-MIMO) radiosystemer. 

• Firmaet har levert avanserte radiosystemer til flere av verdens spesialstyrker, samt til kringkasting, 
kraftproduksjon og annen industri med krav om høykapasitets trådløs kommunikasjon.



ULTRALIFE Corporation

• ULTRALIFE har en bred portefølje innen RF-forsterkere, kraftforsyning, batterier og ladere til bruk i 
krevende miljøer. 

• Produktene benyttes verden over innen forsvar, sikkerhet, industri, medisinsk teknologi og 
energilagring



Micropol Fiberoptic

• MICROPOL er verdensledende innen passiv kommunikasjonsfiber innenfor markedsområdene forsvar, 
telekom, kringkasting, industri og medisinsk teknologi.

• De har fleksible og kundetilpassede løsninger for alle områder innen fiberkommunikasjon.



GALLEON Embedded Computing

• GALLEON EC er en norsk produsent av robuste servere, nettverks- og lagringssystemer for kjøretøy, luft-
og romfart. 

• De produserer ekstremt små og robuste systemer er installert bl.a. på ISS.




