
E-16  præsenterer  nyt  konferenceindlæg 
 
E-16  offentliggjorde  i  sidste  uge  det  store  konferenceprogram  på  hjemmesiden.  Konferenceprogrammet  
henvender  sig  til  alle  målgrupper  i  elektronikranchen,  både  ledelsen,  indkøbere,  udviklere  og  teknikeren  har  
alle  muligheder  for  at  få  vigtig  og  brugbar  viden  med  hjem. 
 

Som  et  nyt  punkt  på  programmet  kan  udstillere  og  besøgende  nu  se  frem  til  at  høre  Lars  Nielsen,  Head  of  
Technology  Industry  &  Society  hos  Ericsson.  
  
Under  indlægget  ”Connecting  IoT”  vil  Lars  Nielsen  tage  udgangspunkt  i  et  af  de  spørgsmål  han  oftest  bliver  
stillet,  nemlig  hvordan  man  får  connectivity  til  de  ting,  man  gerne  vil  have  koblet  på  nettet. 
 

Et  af  de  råd,  han  oftest  giver,  er  at  man  som  virksomhed  skal  fjerne  fokus  fra  teknologiens  mange  
muligheder,  og  i  stedet  fokusere  på  use-cases.  Altså  gå  i  dybden  med  forretningscasen  ofte  indsnævrer  det  
teknologivalget  til  få  teknologier,  som  samtidig  kan  forbedre  forretningen.  Oftest  vil  en  gennemgang  af  use-
cases  gøre,  at  teknologivalget  giver  sig  selv. 
 

Lars  Nielsen  fortæller  om  hans  syn  på  IoT,  som  er  et  af  de  hotteste  emner  i  industrien  i  øjeblikket.  Samtidig  
bringer  han  sin  erfaring  i  spil  med  konkrete  use-cases,  giver  gode  råd  og  fortæller  om  den  nyeste  udvikling.   
 

Du  kan  høre  indlægget  ”Connecting  IoT”  tirsdag  d.  6.  september  i  Hal  C  i  Innovationszonen. 
 

Også  i  Professionel  Elektroniks  område  bugner  det  med  spændende  indlæg,  blandt  andet  startes  der  tirsdag  
ud  med  indlægget  ”Systemtest  med  SeqZap  –  kontinuert  funktionel  test  af  embedded  software”  kl.  10.30  
med  Rasmus  Toftdahl  fra  CIM  Software. 
 

Du  kan  se  hele  programmet  for  konferencerne  her.  
  
Desuden  får  Innovationszonen  besøg  af  en  Cyborg.  Her  kan  du  høre,  hvordan  det  er  at  have  chip  i  kroppen.  
Det  finder  sted  tirsdag  eftermiddag  kl.  15.00.  
 

Husk,  at  du  allerede  nu  kan  tilmelde  dig,  din  virksomhed  og  dine  ansatte  til  et  eller  flere  af  de  mange  
konferenceindlæg  her.  
Med  venlig  hilsen  
  
Iben  Malling  
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Odense  Congress  Center 
	  


