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Mässprogram
ElektronikEXPO 2020 i Umeå
Onsdagen den 11:e mars kl 9.00-16.00 på Scandic Plaza.
Föreläsningarna är i utställarhallen.
Fri entré och registrera dig här: www.elektronikexpo.se

09:00

Mässhallen öppnar

09:15-09:40

Anna Olofsson Marknadschef/Umeå kommun. Berättar om näringslivet i Umeå,

stadsutvecklingen, hur Umeå ska växa och om vilket rekryteringsbehov det
finns. Talarspråk: Svenska.
10:00-10:25

Valentin Storz/Nano Dimension. The presentation will discuss Additively
Manufactured Electronics (AME), an innovative process to 3D print electronics
components and systems. Through Inkjet printing heads a Conductive Material (Silver
Nano Ink) and a Dielectric Material (Photopolymer) are jetted simultaneously with
high precision in a layer height of 0.3-2.5 Microns. Industrial Applications and Cases
Studies are included. Talarspråk: Engelska

10.45-11:10 Jukka Hirvonen från C.N.Rood/Tektronix. Berättar om The beat probing solution.
Talarspråk: Engelska
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:25 Andreas Parback Sales Manager/ShortLink. Berättar om kritiska aspekter för att nå
marknadsledande prestanda på trådlösa IoT-produkter.
Efterfrågan på trådlös teknologi blir allt starkare och IoT-trenden med uppkopplade
sensorer är en starkt bidragande faktor. Fallgroparna i utvecklingen av en nya
radioprodukt är dock många och för att uppnå marknadsledande prestanda krävs
erfarenhet och kunnande. ShortLink belyser några viktiga delar i utvecklingen av nya
radioprodukter:
- För- och nackdelar med olika radiostandarder kontra proprietära lösningar
- Kritiska aspekter för att nå maximal räckvidd och täckning
- Unika möjligheter med en hårdvaruplattform baserad på ASIC
Talarspråk: Svenska
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13:45-14-10 Yehoshua/Innofour. The demand for continues product improvement force
development engineers to have full control of what they do while keeping their
development plans exposed to changes and new ideas. Polarion ALM is a software
environment in which changes and new ideas can be integrated into the product
development with control of delivery content. Polarion ALM projects can use large
number of add-ons and template to address specific certifications (medical,
automotive, defense and more) which make project management easy. In my
presentation I will explain how the control is done and how it is taken down to FPGA
bit level. Talarspråk: Engelska

16:00

Mässhallen stänger

18:00

Eftermingel för de som vill (Aftershow) i baren Scandic Plaza.

VARMT VÄLKOMNA!
Hoppas att vi ses och att ni får en intressant dag samt knyter många nya affärsrelationer!
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

För mer information och bilder besök www.elektronikexpo.se
ElektronikEXPO är en mötesplats för branschfolk inom elektronik och inbyggda systemedan starten
AndersSjöberg
Mässkoordinator
070-3997733
anders@elektronikexpo.se
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