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                                                     5. tammikuuta 2021 

 

OM Digital Solutions Corporation -yhtiö aloittaa toimintansa 

 

Tämän tiedotteen tarkoituksena on ilmoittaa, että uusi yhtiö OM Digital Solutions Corporation, 

jonka vastaavana pääjohtajana toimii Shigemi Sugimoto, on aloittanut toimintansa 1. 

tammikuuta 2021. 

 

Vastaavaksi pääjohtajaksi on nimitetty Shigemi Sugimoto. Uudessa johtamisjärjestelmässä 

johto, tutkimus ja tuotekehitys, tuotanto ja myynti toimivat yhtenä kokonaisuutena, jotta 

voimme kehittää entistä parempia palveluita ja uusia tuotteita, laajentaa tuotevalikoimaamme 

ja tarjota tuotemerkkiemme - kuten OM-D, PEN ja Zuiko - uskollisille asiakkaille tukipalveluita 

myös jatkossa. 

 

▪ Viesti vastaavalta pääjohtajalta Shigemi Sugimotolta 

1. tammikuuta 2021 alkaen liiketoimintamme jatkuu OM Digital Solutions Corporation -yhtiönä. 

Viime vuosina digitalisaatio on kiihtynyt entisestään markkinoiden muuttuessa, ja uutta tekniikkaa 

kehitetään jatkuvasti monilla eri toimialoilla. Samanaikaisesti ihmiset kaipaavat 

merkityksellisyyttä. Uskomme, että tavoitteena on nyt elää täyttä elämää. 

Olympus Corporation -yhtiön Imaging Division -liiketoimintamme aikana valmistimme yhteisölle 

tuotteita, kuten kameroita, äänitallentimia ja kiikareita. Hyödynsimme ainutlaatuisia kehitysideoita 

erityisesti kameraliiketoiminnassamme. Filmien aikakaudella kehitimme aikaisempaa 

kompaktimmat ja kevyemmät OM-sarjan 35 mm:n järjestelmäkamerat. Digitaalisen tekniikan 

aikakaudella tämän intohimon ja kehitysfilosofian tuloksena ovat syntyneet Micro Four Thirds -

standardi sekä kompaktien, kevyiden ja peilittömien OM-D-kameroiden sarja. Olemme lisäksi 

kehittäneet useita huipputeknologioita, jotka ovat tuoneet korkean tarkkuuden kuvaamisen kaikkien 

valokuvaajien ulottuville: optiselta suorituskyvyltään tehokkaat objektiivit, maailmanluokan 

kuvanvakaajan ja korkearesoluutiokuvat. 

 

Liiketoimintaamme on tukenut tuotanto-osaaminen, jonka tärkeitä tekijöitä ovat olleet 

ennakoiminen, vanhojen totuuksien haastaminen ja tiivis yhteistyö tuotantolaitoksemme kanssa. 

Lanseeraamme jatkossakin innovatiivisia tuotteita nykyisillä liiketoiminta-alueillamme eli 

kameroissa, äänitallentimissa ja kiikareissa. Lisäksi yhdistämme tutun tuotanto-osaamisemme 

huippumoderniin digitaaliseen tekniikkaan ja luomme uusia ratkaisuja, jotka jättävät markkinoilla 

nykyisin olevat tuotteet taakseen. 

 

Uusi yhtiö tuo mukanaan fokusoidumman ja joustavamman organisaatiorakenteen, jonka 

avulla pystymme hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tehokkaammin ja 

tukemaan ympäröivää yhteisöä entistä paremmin. 
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▪ Tarina yhtiön nimen taustasta 

Yrityksen nimen, OM Digital Solutions, taustalla on kaksi pääperiaatetta. OM on lähtemätön osa 

historiaamme ja identiteettiämme. Olympus OM System -kamerajärjestelmä kehitettiin 1970-luvulla 

vastaamaan senaikaisten järjestelmäkameroiden kolmeen haasteeseen: kokoon, painavuuteen 

sekä sulkimen tuottamaan voimakkaaseen ääneen ja tärähdykseen. Olympus pystyi vähentämään 

sulkimen ääntä ja tärähtelyä ja tekemään kameroista kompaktimpia ja kevyempiä suorituskyvystä 

tinkimättä. Olympus jatkoi koon ja painon kutistamista, kunnes kameraa pystyi käyttämään helposti 

yhdellä kädellä. Tulos saavutettiin tinkimättömän laadukkaalla suunnittelulla ja tuotannolla. 

Yhtiön nimessä olevat kirjaimet OM edustavat haasteiden voittamista sekä uusien tuotteiden ja 

teknologioiden jatkuvaa kehittämistä. Nykyään OM-järjestelmien tilalle ovat tulleet OM-D-

järjestelmät, jotka ovat johtava tuotemerkkimme peilittömien kameroiden kategoriassa. Nimen 

seuraava osa, Digital Solutions, kuvastaa yhtiömme asennetta ja päättäväistä digitaalisen tekniikan 

haastamista sekä tutussa kuvausliiketoiminnassamme että sen laajentamisessa. 

 

Valmistamme ylpeinä tuotteita, jotka ylittävät markkinoiden odotukset. OM Digital Solutions 

Corporation on huippuluokan yhtiö, joka haluaa kyseenalaistaa ennakkokäsityksiä ja tarjota sekä 

ammattilaisille että kuluttajille heidän elämäänsä rikastuttavia ratkaisuja.  

 

 

▪ Yleistä tietoa yhtiöstä 

Liiketoiminnan 

alkamispäivämäärä 
1. tammikuuta 2021 

Yrityksen nimi OM Digital Solutions Corporation 

Toimipaikat 

Maailmanlaajuinen pääkonttori 

Pääkonttori: 

49-3 Takakura-machi, Hachioji-shi, Tokio 192-0033, Japani 

 

Sasazukan toimisto: 

Daiwa Sasazuka Tower, 1-50-1 Sasazuka, Shibuya-ku, Tokio 151-

0073, Japani 

 

Osakan toimisto: 

Shin-Osaka Brick Bldg., 1-6-1 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, 

Osaka 532-0003, Japani 

Verkkosivusto https://om-digitalsolutions.com/ 

Vastaava johtaja  Shigemi Sugimoto (vastaava pääjohtaja) 

Liiketoiminta 

Digitaalisten kameroiden (ensisijaisesti peilittömien 

järjestelmäkameroiden), vaihdettavien objektiivien, äänitallentimien 

ja muiden audiolaitteiden valmistus ja myynti. 

 

Tässä tiedotteessa esiintyvät yhtiöiden ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai 

rekisteröityjä tavaramerkkejä.  


