VI LÖSER DINA
PROBLEM
Sjöland&Thyselius är ett konsultföretag som erbjuder kunder allt från
helhetsåtaganden till enskilda resurser för att utföra ett uppdrag.
Vår förmåga att leverera lösningar på avancerade tekniska
frågeställningar värderas högt av våra kunder och är
en av anledningarna till vår framgång.

Sjöland&Thyselius är ett väletablerat
konsulföretag med specialistkompetens inom
avancerade tekniska system. Våra konsulter
har hög utbildningsnivå och lång
branscherfarenhet.
DET HÄR ERBJUDER VI

SENASTE TEKNIKEN

Vi arbetar som specialister hos våra kunder, åtar oss
fullt ansvar för hela projekt eller ansvarar för en hel
systemlösning. Vi löser uppdraget i enlighet med
våra kunders behov och önskemål, antingen hos kund
eller i egna lokaler.

Vi har ett nära samarbete med universitet och
forskningsinstitut såsom KTH, LiU, Chalmers och FOI i syfte
att erbjuda spetskompetens och den senaste tekniken.

Våra uppdrag handlar ofta om kravställning av nya
system, systemutveckling eller integration av olika
typer av avancerade informationssystem
Vi erbjuder även våra kunder den senaste kunskapen
inom teknik och metodik inom våra huvudområden:

• Projekt- och verksamhetsledning
• Miljö och systemsäkerhet
• Utbildningsmateriel och simulatorer
• Krav och arkitektur

VÅRA KUNDER ÅTERKOMMER
Flera av våra kunder har anlitat oss ända sedan vi
startade 1989. Det tror vi beror på att vi arbetar
långsiktigt. Det har med åren gett oss ett bra rykte. Vi är
kända för vår seriösa inställning och vår höga kompetens.
Du hittar våra kunder inom en rad olika sektorer:

• Försvarssektorn
• Samhällssäkerhet
• Industri
• Telekom

• Systemutveckling

• Offentlig sektor

• Test- och systemledning
• Modellering & Simulering
• Kommunikationssystem
• Intelligenta transportsystem
• Sensorteknik, signalbehandling

• Fordonsindustrin
• Medicinsk teknik
Bland våra kunder finns FMV, FM, Saab, Volvo, Kockums,
MSB, Ericsson, Hjärt- och lungfonden, Swedish Space
Cooperation, Tullverket, Smittskyddsinstitutet och FLIR.
Mer information om Sjöland&Thyselius finns på
www.st.se
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