
Mød  en  hacker 
Onsdagens  program  på  E-16  giver  dig  mulighed  for  at  høre  hackeren  Lászlo  Erdődi.  Han  vil  give  et  unikt  
indblik  i  hacker-verdenen  ved  at  vise  effektive  metoder  baseret  på  hackerens  tankegang.  Du  kan  opleve  
Lászlo  Erdődi  onsdag  i  Hal  C,  Lokale  1  kl.  11.05  og  læse  mere  her.    
  
Kom  tæt  på  Produktion  i  Danmark 
Produktion  i  Danmark  er  et  gennemgående  tema  på  E-16  –  et  emne,  der  fylder  mere  og  mere  i  
elektronikbranchen.  Det  er  især  vigtigt  at  lægge  mærke  til  de  fælles  produktionslinjer,  som  bliver  opstillet  i  
Hal  A  i  Produktion  i  Danmark-området.  Produktionslinjerne  er  sammensat  af  de  fem  udstillervirksomheder  
smartTec  Nordic  A/S,  Interflux  Danmark,  Eltraco,  SMT  Solutions  og  EP-TeQ  A/S.  Det  er  tanken,  at  de  
fysiske  produktionslinjer  vil  blive  bakket  op  af  faglige  konferencer  og  workshops  i  samme  område.  Læs  mere  
om  konferencerne,  som  finder  sted  alle  tre  dage  i  Produktion  i  Danmark  området  her.  

Challanges  of  paste  transfer  in  future  electronic    
Torsdagens  sidste  indlæg  i  Produktion  i  Danmark  området  byder  på  hele  to  indlægsholdere,  nemlig  Nico  
Coenen  og  Neill  Evans.  Nico  Coenen  fra  Mycronic  vil  fortælle  om  jet  printing,  som  skiller  sig  ud  som  den  
mest  effektive  løsning,  som  sikrer  kortere  produktion  og  højere  kvalitetsstandarder.  Neill  Evans  fra  ASM  vil  
give  et  indblik  i  de  nyeste  trends  inden  for  SMT  printning,  og  hvordan  man  overkommer  print  relaterede  
defekter.  Du  kan  høre  indlægget  fra  Nico  Coenen  og  Neill  Evans  torsdag  kl.  13.00  i  Produktion  i  Danmark-
området.  Læs  mereher.  

Byg  din  egen  mikroprocessor  til  en  10'er  
Kom  og  byg  din  egen  mikroprocessor,  hvor  du  lærer  at  bruge  værktøjer  og  lave  din  egen  boot  og  
applikationskode.  Samtidig  lærer  du,  hvordan  man  debugger  hele  systemet.  Det  hele  foregår  på  din  egen  
PC,  og  du  kommer  hjem  med  dit  eget  evaluation-kort,  samt  et  fungerende  design,  du  kan  arbejde  videre  
med.  Det  kræver  intet  kendskab  til  særlig  programmeringssprog.  Du  skal  blot  medbringe  din  egen  PC  med  
min.  2GB  hukommelse  med  pre-installeret  software.    
  
Der  er  kun  plads  til  10  deltagere  pr.  workshop,  så  skynd  dig  at  tilmelde  dig  her.  Du  vil  efterfølgende  modtage  
en  mail  med  flere  informationer  om  workshoppen.  
Som  alle  andre  konferencer  og  seminarer  på  E-16,  så  er  det  naturligvis  gratis  at  deltage.    
  
Tilmeld  dig  nu  
Forhåndsregistrer  dig  gratis  og  tilmeld  dig  messens  konferencer  her  
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