Liiketoimintasi
teknologiakumppani

Kokonaisvaltaisia
huipputeknologian ratkaisuja
DA-Group on huipputeknologian ratkaisuiden, palveluiden ja
tuotteiden toimittaja. Palvelemme globaalisti ja kattavasti erilaisia teollisuusyrityksiä sekä puolustus- ja avaruusteollisuuden
organisaatioita.
Kokonaisvaltaisena kumppanina tuemme asiakkaidemme
kasvua tarjoamalla innovatiivisia teknologiaratkaisuita, jotka lisäävät sovellusten käytettävyyttä. Toimintatapamme pohjautuu
vahvaan asiakaslähtöisyyteen sekä ennakoivaan ongelmanratkaisukykyyn.

SUORITUSKYKYÄ, TURVALLISUUTTA JA TEHOKKUUTTA
DA-Groupin asiantuntijuus sulautetuista järjestelmistä ja
sensoritekniikasta sekä laaja kokemus eri sovellusaloilta
takaavat kilpailukykyisten ratkaisujen toteutuksen teollisuus- ja
teknologiayrityksille. Erityisosaamistamme ovat sulautetut järjestelmät, elektroniikka ja mekaniikka sekä RF- ja mikroaaltoteknologiat.
Tarjoamme palveluita tuotekehityksestä ja testauksesta
tuotteiden valmistukseen ja elinkaaren hallintaan. Tuotamme
asiakaskeskeisesti älykkäitä ratkaisuja mm. etävalvontaan ja
–diagnostiikkaan automaation lisäämiseksi ja tuotantotoiminnan tehokkaaseen ohjaukseen. Olemme myös tuottaneet
liikenne- ja logistiikka-alan informaatiojärjestelmiä sekä kehittäneet puolustus- ja turvallisuuskäyttöön räätälöityjä tuotteita.

1995
DA-Design perustettiin
tarjoamaan elektroniikkaja ohjelmistosuunnittelua
teollisuusyrityksille
Suomessa.

1

RATKAISUT AVARUUSTEOLLISUUDELLE – RF, mmW, μW
DA-Group toteuttaa avaruussovelluksiin vaativia huippusuorituskykyisiä laiteja järjestelmäratkaisuja sekä kehityshankkeita. Asiakkaina ovat satelliitti- ja
laitevalmistajat sekä avaruusorganisaatiot. Toimituksemme ja toimintamme
täyttävät lentävien laitteiden suunnittelun ja valmistuksen vaatimat standardit,
laatumenettelyt ja käytännöt.

TUOTEKEHITYS JA SUUNNITTELU

Tuotamme asiakaslähtöisiä tuotekehityspalveluja sulautetun
teknologian järjestelmiin. Osaamistamme ovat järjestelmä- ja
laitesuunnittelu, RF-, mikroaalto-, elektroniikka-, ohjelmisto-,
FPGA-, signaalinkäsittely- ja mekaniikkasuunnittelu.
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TESTAUS JA VALIDOINTI

Testauslaitteistomme ja –tilamme mahdollistavat RF- ja
elektroniikkalaitteiden ja –järjestelmien kattavat toiminnalliset,
sähköiset, mekaaniset ja ympäristöolosuhdetestaukset.

RATKAISUT PUOLUSTUSTEOLLISUUDELLE
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LAITEVALMISTUS

Tuotantomme kattaa laitetoimitukset, sopimusvalmistuksen ja
logistiikkapalvelut. Tarjontamme kattaa järjestelmien, elektroniikkalaitteiden ja elektroniikan valmistus- ja kokoonpanotyöt
sekä tarkkuusmekaniikan valmistuksen.
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DA-Group tarjoaa tilannekuvan luomiseen, kohteiden ja alueiden suojaamiseen
sensorointi- ja tiedonsiirtoratkaisuja puolustusvoimien ja -teollisuuden käyttöön.
Suomalaisena yhtiönä tarjoamme ratkaisuja niin uuden suorituskyvyn luontiin
kuin olemassa olevan suorituskyvyn modernisointiin.

ELINKAARIPALVELUT

Vastaamme kaikista tuotteen elinkaaren aikaisista toiminnoista.

2007

2010

2015

DA hankki YLINEN Electronics
Oy:n ja vahvisti RF- ja
mikroaaltoteknologioiden
osaamistaan avaruusprojekteihin.

DA hankki Finnelpro Oy:n
kasvattamaan monipuolisia
teknologia- ja tuotekehityspalveluita teollisuudelle.

DA osti Hämeen Paino Oy:n
ja sen kiinteistöt Forssassa
toimintansa laajentamiseksi
pitkäjänteisesti tulevaisuuteen.

.

TEKNOLOGIAPALVELUT

2006

2009

2014

DA osti mediatutkimuksen
liiketoimintayksikön ja
alkoi kehittämään ja
myymään mittalaitteita
TV-katsojatutkimukseen
kansainvälisillä markkinoilla.

DA laajensi puolustussektorin
liiketoimintaan keskittyen
erityisosaajien avulla entistä
tehokkaammin puolustusteollisuuden räätälöityihin
ratkaisuihin.

DA osti Oy Nelcomp Ltd:n ja
yhdistyi Eleforss Oy:n kanssa.
Näin syntynyt DA-Group tarjoaa
kokonaisratkaisut ja palvelut
teollisuusyrityksille sekä
puolustus- ja avaruustoimijoille.

2016
DA osti Controlled Oy:n joka
on suunnitellut ja valmistanut
LED-näyttöjärjestelmiä yli 20
vuoden ajan.

DA-Groupin tarjonta kattaa palvelut tuoteideasta ja suunnittelusta testaukseen,
valmistukseen ja tuotteen elinkaaripalveluihin. Teollisuus- ja teknologiayritykset
hyödyntävät osaamistamme tuotteidensa suorituskyvyn parantamiseksi ja
liiketoimintansa kasvattamiseksi.

DA-Group suunnittelee ja valmistaa vaativia kokonaisratkaisuja
asiakkaiden sovelluksiin suorituskyvyn ja liiketoiminnan
edistämiseksi. Toteutuksemme täyttävät aina eri alojen tiukimmat
laatu- ja turvallisuuskriteerit.
DA-Groupin kattavat laatujärjestelmät
• ISO 9001:2008 ja AQAP 2110 -standardit
• Facility Security Clearance (FSC): EU SECRET
• Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö:
KATAKRI II -taso
• Safety Integrity Level (SIL) ja ATEX -toimitukset
• ESA PSS/ECSS –vaatimukset avaruustoimituksiin
Laadukas kumppaninne huipputeknologian ratkaisujen
tuottamiseen liiketoimintanne kasvattamiseksi.
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