
LoRa  –  test  selv  teknologien  
LoRa  radioteknologien  fra  Semtech  er  en  af  de  mest  omtalte  teknologier  for  tiden,  når  det  gælder  nye  
langtrækkende  radioer,  hvor  det  er  muligt  at  sende  over  15  km  på  f.eks  868  MHz  båndet.  
I  Innovationszonen  sætter  Indesmatech  to  gateways  op.  På  workshoppen  vil  man  kunne  sætte  et  
udviklingskort  på  et  LoRaWan  netværk,  som  er  den  standardiserede  måde  at  etablere  store  trådløse  
dataopsamlingsnetværk  på  med  LoRa  teknologien. 
På  30  min.  vil  du  komme  igennem  hele  designflowet  og  få  en  personlig  cloud  konto  kørende  på  LoRaWan  
med  en  sensor  opkoblet.    
Workshoppen  finder  sted  tirsdag  fra  10.00  -  12.00  og  torsdag  fra  13.00  -  15.00  i  Innovationszonen.  Der  er  
begrænset  antal  pladser,  så  skynd  dig  at  tilmelde  dig  her:  
  
Som  alle  andre  konferencer,  og  seminarer  på  E-16,  så  er  det  naturligvis  gratis  at  deltage.   
 

Kom  tæt  på  Telia  
Telia  vil  fortælle  om,  hvilken  position  en  mobiloperatør  har  i  økosystemet,  bl.a.  i  forhold  til  services  og  
infrastruktur,  herunder  NB-IoT.    
Teleselskaberne  vil  oftere  skulle  indgå  i  tætte  og  kritiske  samarbejdsrelationer  med  industri-,  medico-  og  
konsumervirksomheder.  Det  vil  på  sigt  betyde  nye  roller  og  forretningsmodeller.  Telia  har  indlægget  ”A  
mobile  operators  opportunity  in  the  IoT  ecosystem”  tirsdag  d.  6.  september  kl.  13.40  i  Innovationszonen.  
Læs  mere  her.  
  

Produktion  i  Danmark  
Indlægget  ”  Produktion,  udvikling  og  test  i  Danmark  –  hurtigste  vej  til  målet”  fortæller  om  tankerne,  
modellerne  og  forudsætningerne  for  gennemføre  projekter  på  den  kortest  mulige  tid  og  levere  fysiske  
produkter  –  primært  produceret  i  Danmark.  Kom  og  hør  det  spændende  indlæg  torsdag  d.  8.  september  kl.  
10.00  i  Produktion  i  Danmark-området.    
Læs  mere  om  indlægget  fra  Morten  Wagner  og  Rune  Domsten  her.  
  
I  Produktion  i  Danmark-området  er  der  også  foredrag  fra  en  international  taler  -  Stan  Earley  fra  Universal  
Instruments.  Han  vil  tale  om  de  globale  trends  inden  for  automation,  og  hvordan  det  kan  bruges  effektivt  i  
danske  produktionsvirksomheder  af  elektronik.  Indlægget  ”Automation  Technologies  Trends  –  How  to  use  in  
Denmark”  finder  sted  onsdag  d.  7.  september  kl.  13.30.  
Du  kan  læse  mere  om  Stan  Earley  og  hans  indlæg  her.  
  

Tilmeld  dig  nu   
Forhåndsregistrer  dig  gratis  og  tilmeld  dig  messens  konferencer  her.  
  
Med  venlig  hilsen  
  
Iben  Malling  
Projektchef    
Odense  Congress  Center  
  


