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	 							beursnieuws	

Stond de A in E&A voorheen voor automation, nu heeft de  
A een andere betekenis gekregen, namelijk Applications.  
Met deze verandering van de naam omvat de beurs een  
bredere doelgroep, want nu valt de gehele elektronica- 
industrie onder de noemer van de beurs - een industrie  
die vooral slimme producten maakt die ook nog eens op  
een slimme manier geproduceerd worden.

Beurs E&A 2017 
Electronics	&	Applications,		
slim	product,	slim	gemaakt

Een nieuwe naam, een nieuwe hal en een nieuwe focus zijn 
de pijlers van de elektronicabeurs die gehouden wordt van 
dinsdag 30 mei tot en met donderdag 1 juni 2017 in de 
Jaarbeurs Utrecht. Elektronica wordt een steeds belangrij-
ker onderdeel van producten en dit wordt door deze beurs 
onderstreept. De bezoekers ontmoeten hier de totale keten, 
een keten die bestaat uit bedrijven die zich bezig houden met 
componenten, productie en productieapparatuur, ontwikke-
ling en vormgeving en uiteraard met meet- en testappara-
tuur. De beurs is kortom de plek voor de engineers maar 
ook voor niet-techneuten die op zoek zijn naar de basis van 
slimme producten die, slim gemaakt zijn.

Seminars
Iedere ochtend vinden er drie seminars plaats. De concept-
titels zijn: 1. Tomorrows Electronics, 2. Optimaliseren elek-
tronicaketen (Design for X), 3. Internet of Things, 4. Vision 
systems, 5. Embedded software (security, performance),  
6. User Interface Design, 7. Developing for (personal) heal-
thcare, 8. Productontwikkeling & electronics, en 9. Zelf 
lerende productielijn / Donkere fabriek.
Twee seminars tijdens E&A gaan in op die toekomst name-
lijk: Tomorrows Electronics en Toekomst van elektronicapro-
ductie. ‘Tomorrows Electronics’ is het seminar dat interes-
sant is voor iedereen die er belang bij heeft om te weten hoe 
de markt zich gaat ontwikkelen. Daarentegen is ‘Toekomst 
van elektronicaproductie’ interessant voor iedereen die elek-
tronica produceert of laat produceren. Wat zijn de trends en 
hoe is een elektronicaproducent klaar voor de toekomst? Hoe 
ver gaat de invloed van software en kan software al het hand-
werk vervangen? En tenslotte: hoe ver zijn de koplopers al?
Met de embedded software bedrijven worden ook twee 
seminars ingevuld te weten: Embedded software for con-
nected devices - een seminar met concrete tips om de juiste 
keuzes te maken, want keuzes die in het begin van het proces 
gemaakt worden zijn van groot belang voor de uiteindelijke 
prestaties. 
FPGA for real time data processing - Steeds meer toepas-
singen krijgen meer data te verwerken. Data die real time 
verwerkt moet worden omdat er direct een actie uitgevoerd 
moet worden. FPGA’s worden in het embedded design toe-
gepast om data snel te verwerken. Tijdens dit seminar krijgen 
bezoekers een overzicht van de ontwikkelingen en concrete 
tips om data sneller, veiliger en eenvoudiger te verwerken.

Speciale	paviljoens
Op de beursvloer zullen een aantal paviloens ingericht wor-
den rondom een gezamelijk thema of voor gelijkgestemde 
groepen. Op de beursvloer kunt u de volgende paviljoens 
aantreffen: 
1.  Development Club Paviljoen: voor ontwikkelaars van 

hardware en (embedded) software
2.  Design Paviljoen: voor product design bedrijven, graphi-

cal interfaces
3.  PLOT Paviljoen: voor bedrijven gespecialiseerd in envi-

ronmental testing
4.  Wetenschapspaviljoen: rond actuele thema’s als wearable 

electronics en printed electronics
5.  Start-Up Paviljoen: met idee of prototype van apparaten 

met elektronica

Bij het thema van de beurs Slim product, slim gemaakt 
horen nieuwe ideeën, technologieën en nieuwe toepassin-
gen van creatieve personen en jonge bedrijven thuis. Deze 
Start-ups hebben een idee maar ze zijn op zoek naar de 
technische kennis, een netwerk en investeerders. Op E&A 
2017 hebben zij de mogelijkheid om zich te presenteren in 
het start-up paviljoen. Zij die een idee of product hebben 
dat nog in ontwikkeling is (nog geen bestaand product) 
waarin elektronica zit (niet enkel een app) en hun bedrijf 
nog in de beginfase zit (bestaat maximaal 2 jaar) krijgen een 
gratis ruimte aangeboden op de beursvloer met een table-
top om het idee en/of prototype te tonen in een gezamen-
lijk themapaviljoen.

Gadget	KISS	LoRa
Gepro Electronics is dit jaar de eer te beurt gevallen om de 
gadget te mogen ontwerpen die in totaal aan 2.000 bezoe-
kers van de beurs uitgedeeld wordt. De gadget, een echte 
IoT-applicatie met LoRa-technologie, wordt live op de beurs 
geproduceerd. Bezoekers die de gadget verzamelen, zullen 
ervaren hoe gemakkelijk het is om met LoRa te werken. 
KISS LoRa meet omgevingsvariabelen zoals temperatuur, 
luchtvochtigheid en licht en via een webapp kunnen de 
meetresultaten altijd en overal uitgelezen worden.

Een belangrijke partner in het project is The 
Things Network. Zij verzorgen de indoor 
dekking, de cloud omgeving en de webapp. 
De gadget is gebaseerd op een Arduino en 
is daardoor bijvoorbeeld door handige engi-
neers ook te koppelen aan thermostaten met 
open API.

Tot	slot
De mei editie van e-totaal zal voor een 
belangrijk deel in het teken staan van de 
E&A-beurs. Wie echter nu al meer wil 
weten, kan terecht op de site van de beurs. 
Hier kunt u zich ook al als bezoeker registre-
ren en is informatie te vinden als u zich toch 
nog als bedrijf op de beursvloer wilt presen-
teren.                     •
Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Beurs E&A 2017”.

De site van de beurs is te vinden op 
www.eabeurs.nl.


