
Tilmeldingerne  til  året  konferencer  går  rigtig  stærkt,  så  det  er  en  god  idé  at  tilmelde  sig  snarest  muligt  så,  
hvis  du  vil  sikre  sig  en  plads. 
 

Hør  Christophe  Lozt  og  Ian  Doyle  
Christophe  Lotz  fra  ASTER  Technologies  vil  vise,  hvordan  DPM  (Defective  Parts  per  Million)  tal  er  ideelle  
som  nøgleparametre  til  identificering  af  proceskontrol  problemer  eller  manglende  testdækning.    
Du  kan  høre  det  spændende  indlæg  tirsdag  i  Hal  A,  Produktion  i  Danmark-området  kl.  13.00.  Læs  mere  om  
indlægget  her.    
Der  er  et  stigende  krav  for  at  imødekomme  håndteringen  af  store  datamængder,  f.eks.  i  industriel  
automation,  samt  ”smart  energi”  og  medicinske  markedssegmenter.  Ian  Doyle  fra  Protek  Devices  fortæller  
om  forberede  løsninger  til  Circuit  Protection.    
  
Indlægget  finder  sted  tirsdag  i  Hal  C,  lokale  1,  kl.  14.00.  Læs  mere  om  indlægget  her.  
  
Mød  tre  stærke  startups  fra  DTU 
Danmarks  Tekniske  Institut  (DTU)  deltager  på  E-16  med  de  tre  startup  virksomheder:  Eupry,  Picodat  og  
ReliBond.  
ReliBond  har  for  nyligt  vundet  prisen  for  årets  studenter  startup  2016  for  deres  automatiserede  løsning,  der  
reducerer  analyse-  og  sammenføjningstiden  af  en  type  kabel  med  en  faktor  20.    
  
Du  kan  også  møde  virksomheden,  Eupry,  der  har  udviklet  et  system  til  overvågning  af  produkter,  som  er  
følsomme  over  for  temperaturer  og  fugtighed.    
Sidst,  men  ikke  mindst,  kan  du  møde  Picodat,  der  står  bag  sunmapper.com,  hvor  husejere  kan  se,  om  det  
kan  betale  sig  at  anlægge  solceller.  

Du  kan  møde  de  tre  startup  virksomheder  i  Innovationszonen  og  læse  mere  om  dem  her.  
  
Se  fire  startups  med  de  nyeste  robot-opfindelser    
Fire  af  Danmarks  nyeste  robotvirksomheder  –  der  alle  er  en  del  af  det  odenseanske  robotmiljø,  Odense  
Robotics  –  befinder  sig  i  Innovationszonen  på  E-16. 
Corepath  Robotics  har  opfundet  en  robotarm,  der  selv  kan  regne  ud,  hvor  den  skal  svejse,  slibe  eller  fræse  
blot  ved  at  scanne  området.    
Nordbo  Systems’  robotløsning,  Nordbo  Cube,  kan  hurtigt  opsamle  emner  fra  et  transportbånd.  Sensohive  
står  bag  en  cloudbaseret  multi-sensorløsning,  der  kan  måle  og  regulere  f.eks.  temperaturer  og  luftfugtighed  
fra  et  stort  antal  sensorer.    
KUBO  præsenterer  deres  lille  robotfigur  med  en  udskiftelig  ”hjerne”,  som  kan  bruges  til  at  lære  børn  helt  ned  
i  fireårsalderen  principperne  bag  kodning  og  programmering  gennem  leg  og  kreativ  opgaveløsning. 
 

De  fire  robotvirksomheder  står  klar  i  Innovationszonen  under  hele  E-16.  Du  kan  læse  mere  om  dem  her.  
  
To  stærke  indlæg  om  Moduler  og  box  build. 
Markedet  vokser  eksplosivt  inden  for  den  industrielle  elektronik.  Kom  og  hør  om  nogle  af  mulighederne  fra  
Arrow’s  komplette  SoM  linecard,  samt  hvor  og  hvornår  det  kan  betale  sig  at  vælge  en  SoM  løsning.  Det  sker  
torsdag  i  Hal  C,  Lokale  2,  kl.  09.15.  Læs  mere  om  indlægget  her. 
 

Du  kan  også  høre  mere  om  anvendelsen  af  ODM  services.  Moderne  virksomheder  møder  stadigt  voksende  
krav  for  hurtigere  udviklingsforløb,  pålidelig  budgettering  og  konkurrencedygtige  produktpriser.  Dette  vil  
Datarespons  fortælle  nærmere  om  i  indlægget  ”ODM  styrker  din  kerneforretning”,  som  finder  sted  torsdag  i  
Hal  C,  Lokale  2,  kl.  09.50.  Læs  mere  her.  
  
Fokus  på  Strategisk  Sourcing 
Om  torsdag  har  vi  fokus  på  strategisk  sourcing  med  to  konferencer  fra  GVP  Industri  og  Analog  Devices.  Læs  
mere  om  de  spændende  indlæg  her.  
  
Med  venlig  hilsen  
  
Iben  Malling  


