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Hét nieuwsplatform voor technici en engineers

Brengt uw 
boodschap in
het hart van
de techniek



Al meer dan 17 jaar is e-totaal de betrouwbare bron die door engineers wordt geraadpleegd als ze op zoek 
zijn naar de nieuwste producten, diensten, oplossingen en technologische ontwikkelingen en innovaties. 
e-totaal is daarom niet meer weg te denken binnen de engineeringbranche. 

Hét nieuwsplatform voor 
technici en engineers

Interessegebieden 
e-totaal lezers
• besturingscomponenten
• besturingstechniek
• computertechniek / boards
•  tele- en datacommunicatie
• elektronica componenten
• elektronica ontwerptechnieken
• elektronica ontwikkeling en productie
• ingebedde systemen
• EMC / ESD
• halfgeleidertechnologie
• industriële netwerken
• meet- en regeltechniek
• meetmethoden
• ontwikkelmethoden / tools
• procesautomatisering
• software engineering/programmeren
• productieautomatisering
• industriële installaties
• veldinstrumentatie
• regelapparatuur
• testapparatuur
• bussystemen en data acquisitie
• aandrijfsystemen / motion control
•  componenten voor machine-            

automatisering
• software voor machineautomatisering
•   industriële systeemintegratie en 

engineering
• beeldverwerking / dataverwerking
• sensoren en sensorsystemen
• onderhoud
• microcontrollers
• energietechniek
 

Functie e-totaal lezer 

• meet- en regeltechnici
• (hoofden) technische dienst
• engineers
• elektronica- en softwareontwerpers
• elektronici
• automatiseringstechnici
• elektrotechnici
• industriële installateurs
• oem-ers
• directeur / eigenaar
• sales engineers
• systeemintegratoren
• technisch managers
• software en hardware engineers
• projectleiders
• (hoofd) ontwikkelaars
• aandrijftechnici
• constructeurs
• machinebouwers
• studenten / docenten
• inkoop
 

Waar wordt e-totaal gelezen?

• olie- en gasindustrie
• procesindustrie
• energieproductie en -distributie
• machine- en apparatenbouw
•  chemische- en petrochemische 

industrie
• farmaceutische industrie
•  voedings- en genotsmiddelen-           

industrie
• papier- en verpakkingsindustrie
• elektrotechnische industrie
• elektronica industrie
• paneelbouw
• service- en reparatiebedrijven
• metaalindustrie
• defensie
• tele- en datacommunicatiebedrijven
• transportmiddelenindustrie
• assemblage industrie
• grafische industrie
• medische industrie
• maritieme industrie
• advies- en ingenieursbureaus
• productie meet- en regelapparatuur
• overheden
• onderwijs- en onderzoeksinstellingen
• land- en tuinbouw
• automotive industrie
 

Uw doelgroep, ónze lezers

úw doelgroep, ónze lezers

Brengt

kopers en 

leveranciers 

samen...

Het mediamerk e-totaal staat voor een hoge redactionele 
kwaliteit, is onafhankelijk in haar informatieverstrekking 
en heeft altijd de engineer voor ogen als doel voor 
haar berichtgeving. e-totaal biedt uitzicht, overzicht en 
doorzicht op de markt. Dit verklaart dan ook de hoge 
waardering van onze abonnees. e-totaal richt zich 
op de volle breedte van de vakgebieden elektronica, 
elektrotechniek, industriële automatisering en 
energietechniek. Alles waar het hier om draait komt aan 
bod. Uiteraard zonder de inhoudelijkheid uit het oog te 
verliezen. Geschreven door en voor technici, mensen die 
weten waar ze het over hebben. e-totaal zoekt, bewerkt, 

bundelt en ontsluit deze relevante informatie en maakt 
het zo via onze verschillende mediavormen toegankelijk 
voor duizenden engineers. 
Centraal staan nieuwe producten, nieuwe technieken, 
marktontwikkelingen, branche nieuws, regelgevingen, 
applicatieverhalen, opinies, een uitgebreide agenda etc. 
Precies die informatie waar de lezer van vandaag de 
meeste interesse in heeft. Zo wordt e-totaal geraadpleegd 
voor de aanschaf van producten, om op de hoogte te 
blijven van de laatste technologische ontwikkelingen en 
innovaties en het vinden van oplossingen. ‘Hoe werkt het 
en hoe haalt de lezer hier voordeel uit?’
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úw doelgroep, ónze lezers

Met de combinatie van 8 magazines, 46 email nieuwsbrieven en de dagelijks ge-update website, 
kunnen wij u tal van communicatiemogelijkheden bieden

 om (potentiële) klanten met uw producten en diensten in contact te brengen.  
Neem contact op met Martin de Boer voor een voorstel op maat!

Vakblad e-totaal Website
etotaal.nl 

Wekelijkse
e-mail nieuwsbrief

e-totaal is een krachtig medium dat u met de grootste groep engineers in de Benelux 
in contact brengt. Een doelgroep die beslist over de aanschaf van uw producten 
en/of diensten. Wilt u ook deze doelgroep bereiken en hen informeren over uw 
nieuwste producten, diensten, oplossingen en aanbiedingen, of wilt u bouwen 
aan uw naamsbekendheid? Wat ook uw doelstellingen zijn, met ons cross 
mediale platform kunnen wij u tal van communicatiemogelijkheden bieden om 
(potentiële) klanten met uw producten en diensten in contact te brengen. 
Print, online of integreer print en online. 24 Uur per dag, 365 dagen per jaar. 

Word top of mind bij onze lezers
Vergroot uw naamsbekendheid en stimuleer uw verkoop

Laat een blijvende indruk achter bij uw doelgroep. Digitaal en op papier:

Onze advertentievormen zorgen ervoor dat uw doelgroep niet meer om u heen kan.

Wilt u een (multimedia) campagne op maat? Wij helpen u graag!

3



4

Onderscheidend bladconcept
e-totaal is een bijzonder, opvallend en overzichtelijk vakblad met een 
onderscheidend bladconcept dat inmiddels volop leeft bij uw doelgroep. 
Door het opvallende A3 formaat heeft het een grote attentiewaarde met 
maximale exposure voor uw merk en onderscheidt het zich van de gang-
bare A4 bladen. Ook wordt uw advertentie veelal omgeven door 
redactionele stukken wat extra attentiewaarde geeft als de lezer deze 
artikelen “scant”.

Overtuigen doet u in het magazine 
Bouw een sterke basis voor uw merk via een bewezen medium:
• Hoge lezer-bladbinding. De abonnees zijn vaak al jarenlang loyale 

lezers. Krijg aandacht van deze lezer, die een sterke binding heeft met 
zijn print media. 

• Overtuigende omgeving met betrouwbare journalistiek.
• print advertenties zijn ‘tastbaar’, gaan lang mee, blijven keer op keer 

zichtbaar 
• Geprinte woorden hebben een hogere herinneringswaarde
• Hebben een groot bereik door de hoge oplage, de bewaarfunctie en de 

meeleesfactor; met een meeleesfactor van 2,5 personen krijgt u een 
breed bereik binnen de organisaties van uw klanten en prospects.

• Elke print editie wordt ook in digitale vorm gepubliceerd. Hierdoor 
 worden duizenden extra lezers bereikt.
• Onderscheidend in een digitale wereld

Wilt u aandacht van ruim 40.000 engineers?
Als bereikcijfers u overtuigen: e-totaal heeft gegarandeerd veruit het 
hoogste bereik van alle gerelateerde vakbladen in de Benelux. Zo krijgt u 
de grootste groep engineers en beslissers op een presenteerblaadje! 

Adverteren
Adverteren in e-totaal is dan ook de kortste weg naar ruim 40.000 engi-
neers. e-totaal wordt gericht verspreid aan een geselecteerd bestand van 
11.500 abonnees in Nederland en Belgie. Met gemiddeld 2,5 meelezers 
krijgt u als adverteerder een blad in handen waarmee u in 1 klap onze 
ruim 40.000 geïnteresseerde lezers bereikt. e-totaal is hiermee het meest 
gelezen vakblad met het hoogste bereik in haar marktgebied. 

Extra verspreiding
Naast de 11.500 abonnees van de print editie, ontvangen nog eens ruim 
7.000 lezers de digitale editie via de mail.   
De elektronische editie is gemakkelijk leesbaar, de lezer scrollt eenvou-
dig door de verschillende artikelen en via  actieve hyperlinks kan de lezer 
direct in contact komen met de verschillende leveranciers en 
adverteerders.
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e-totaal is uitgegroeid tot een toonaangevend vakblad. Ook in 
het vakblad staan nieuwe producten, branche nieuws en nieuwe 
technieken centraal. Ook treft u er applicatiegerichte artikelen 
aan. Geschreven door en voor technici, mensen die weten waar 
ze het over hebben. Dat is de informatie waarop uw doelgroep 
zit te wachten. 

Het vakblad e-totaal úw doelgroep, ónze lezers

meeleesfactor 

2.5

oplage 11.500 
exemplaren

bereik 
ruim 40.000 lezers

met een meeleesfactor van 2,5 personen 
krijgt u een breed bereik binnen de 

organisaties van uw klanten en prospects.

7000 
lezers digitale editie

+



Advertentieformaten
Bladspiegel: 297 mm breed x 420 mm hoog  
Zetspiegel   : 267 mm breed x 390 mm hoog

1/1 A3  267 mm x 390 mm  1/1 A4 199 mm x 282 mm
1/2 A3 liggend 267 mm x 193 mm  1/2 A4 liggend 199 mm x 139 mm
1/2 A3 staand 131 mm x 390 mm  1/2 A4 staand   97 mm x 282 mm
1/3 A3 staand   85 mm x 390 mm
1/4 A3 liggend 267 mm x   94 mm  1/4 A4 liggend 199 mm x   67 mm 
1/4 A3 staand 131 mm x 193 mm  1/4 A4 staand   97 mm x 139 mm
1/8 A3 liggend 267 mm x   45 mm  1/8 A4 liggend 199 mm x   31 mm
1/8 A3 staand 131 mm x   94 mm  1/8 A4 staand   97 mm x   67 mm

Advertentiemateriaal: 
Het advertentiemateriaal ontvangen wij 
bij voorkeur als certified PDF.

Het vakblad e-totaal úw doelgroep, ónze lezers

U I T G E L I C H
T

U I T G E L I C H
T

Rubriek Uitgelicht
Prominent, multimediaal aanwezig in alle mediavormen
Wilt u een bepaald nieuw product of nieuwsitem extra aandacht geven dan bieden wij u 
de unieke mogelijkheid dit te doen in de rubriek ´uitgelicht` van het vakblad, de website 
en de nieuwsbrief. Uw, door onze redactie bewerkte bericht krijgt de volle aandacht via 
onze verschillende mediavormen: 
  full colour blok op de voorpagina van het e-totaal magazine
   uitgebreide productomschrijving van maximaal 1/2 pagina A3 binnen in het magazine
   een maand lang prominent op de homepagina www.etotaal.nl + doorlink naar pagina 
met uitgebreide informatie.

   na deze maand blijft uw bericht vermeld bij uw eigen bedrijfsgegevens op etotaal.nl
   1 maal opvallende toppositie vermelding op de e-totaal nieuwsbrief
   Gedeeld via social media

Tarief € 995,-

Adverteren in Full Colour
A4  1x  3x  5x  10x
1/1 A4 e	1.650 e	1.490 e	1.370 e	1.190
1/2 A4 e	 950 e	 880 e	 790 e	 720
1/4 A4 e	 570 e	 530 e	 490 e	 450
1/8 A4 e	 350 e	 320 e	 290 e	 250

A3  1x  3x  5x  10x
1/1 A3 e	1.975 e	1.780 e	1.650 e	1.590
1/2 A3 e	1.150 e	1.050 e	 995 e	 920
1/3 A3 e	 995 e	 920 e	 850 e	 790 
1/4 A3 e	 790 e	 720 e	 680 e	 590
1/8 A3 e	 490 e	 450 e	 390 e	 350

Bijsluiter/meehechter /meedrukker  op aanvraag
Technische specificaties   op aanvraag

e-totaal verschijnt 8x per jaar.

Adverteren in het vakblad

A3

A4
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Het vakblad e-totaal úw doelgroep, ónze lezers

*  In het katern energietechiek wordt 
bericht over componenten, producten, 
processen, systemen en technieken 
die beschikbaar zijn en bijdragen aan 
energiezuinige, energiebesparende 
en rendementverbeterende oplossin-
gen voor de industrie en de instal-
latiebranche, alsook over innovatieve 
mogelijkheden voor het opwekken van 
duurzame energie.

e-totaal is ook in 2021 mediapartner 
van diverse congressen en seminars waaronder:
• Powerelektronics   • Hannover Messe
• User Interface Design Seminar  • SPS  
• Machinebouw Event   • Electronica
• Industrial Ethernet
• Profidag
• D&E Event
• RF Technology dag
• Industrial Cyber Security event 
Deze congressen, seminars en beurzen zullen redactionele aandacht krijgen.

Verschijningstabel 2021
  deadline     
  aanleveren verschijnings- thema/
uitgave materiaal datum special katern*

Nr. 1  21-01-2021 09-02-2021  

Nr. 2  18-02-2021 09-03-2021  energietechniek

Nr. 3  25-03-2021 13-04-2021 

Nr. 4  29-04-2021 18-05-2021  energietechniek

Nr. 5  27-05-2021 15-06-2021  

Nr. 6  26-08-2021 14-09-2021 Special Beurs E&A 2021 energietechniek

Nr. 7  30-09-2021 19-10-2021  

Nr. 8  28-10-2021 16-11-2021  energietechniek
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e-totaal úw doelgroep, ónze lezers

• Productintroductie
 U levert het (Engelse/Duitse) artikel bij ons aan 

en het wordt door ons professioneel vertaald, 
bewerkt en er wordt een foto bij geplaatst. Het 
bericht moet nieuwswaarde hebben. Het is geen 
advertentie. Onder aan het artikel worden uw 
bedrijfsnaam plus contactgegevens vermeld.

 maximaal 250 woorden + afbeelding.
 Het  bericht wordt gedeeld met de doelgroep 

via onze 4 kanalen; het vakblad, de website, de 
nieuwsbrief en LinkedIn.

 Tarief €	 395,-. 
• Uitgelicht  Zie omschrijving pagina 5  
 Uw product/boodschap, via alle kanalen prominent 

op topposities gepubliceerd.
• Sponsored content
 U levert zelf een bericht aan. Dit kan een product 

zijn, een event, of elk ander nieuws wat u wilt 
delen met onze lezers. Onze redactie heeft geen 
bemoeienis met het bericht. Onder aan het artikel 
worden uw bedrijfsnaam plus contactgegevens 
vermeld.  

 Maximaal 250 woorden + afbeelding. 
 Het  bericht wordt gedeeld met de doelgroep 

via onze 4 kanalen; het vakblad, de website, de 
nieuwsbrief en LinkedIn.

 Tarief € 495,-.
• White paper
 Uw whitepaper wordt opvallend vermeld. Te 

downloaden op etotaal.nl of via uw eigen website.
 Service: 

- Infoblok op de etotaal.nl homepagina, om de 
whitepaper aan te kondigen.

- Presentatiepagina van de whitepaper inclusief 
bedrijfslogo.

- contactformulier + download knop. 
- Link naar uw website.
-  2 plaatsingen op de wekelijkse nieuwsbrief.

 tarief € 395,-.

Contentmarketing;  
U wilt uw eigen verhaal vertellen. Dit kan gaan over uw bedrijfsactiviteiten, of een bepaald product of project dat u in 
de schijnwerpers wilt zetten. Wij helpen u graag uw verhaal bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. 

Contentdistributie 
Na het maken van de content moet deze worden aangeboden aan een doelgroep. De distributie van content is misschien 
wel de grootste uitdaging voor succesvolle content marketing. Zonder bereik is de content nutteloos. Het platform 
e-totaal is een sterk merk. Doordat het bericht via de nieuwskanalen van e-totaal wordt verspreid, krijgt het bericht een 
aanzienlijk groter bereik dan een bedrijf zelf kan realiseren. Zo krijgt het bericht extra aandacht en geloofwaardigheid. Wij 
delen het artikel met de doelgroep (circa 50.000 lezers) via onze 4 kanalen; het vakblad, de website, de nieuwsbrief en ons 
LinkedIn kanaal.

• Bedrijfsprofiel/successtory/case study /redactionele 
artikelen

 Klanten en prospects lezen graag verhalen over uw bedrijf, 
producten en diensten. Wat doet uw bedrijf. Hoe doet uw 
bedrijf het. Welke (nieuwe) producten levert uw bedrijf, hoe 
lost uw bedrijf een probleem op van de lezer etc.   

 1/2 pagina, ongeveer 450 woorden + afbeelding. 
 Tarief € 850,-.
 1/1 pagina, ongeveer 850 woorden + 1 a 2 afbeeldingen. 
 Tarief € 1.650.-.  
 2/1 pagina, ongeveer 1600 woorden + 3 a 4 afbeeldingen. 

Tarief € 2.650,-.

Variaties en creatieve aanpassingen zijn mogelijk. Voor de beste invulling denken wij graag met u mee.
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	 Advertorial

Pilz is al jaren bekend als maker van 

apparatuur waarmee machines en fabrieken 

veilig kunnen draaien. Dat het daarbij 

vandaag de dag verder gaat dan een simpele 

noodstop, moge duidelijk zijn gezien de 

complexiteit van de huidige machines. Die 

complexiteit is de afgelopen jaren alleen 

maar groter geworden en zal met Industrie 

4.0 nog complexer worden. Niet alleen gaat 

het nu om safety, maar is daar ook security 

bij gekomen, want alle safety-maatregelen 

moeten in stand blijven als er van buiten 

pogingen gedaan worden om binnen te 

dringen in het bedrijfsnetwerk en de 

software van de fabriek of machine.

Kennis en kunde over 

Pilz	biedt	graag	de	helpende	hand

Als maker van safety-componenten moet je natuurlijk alles weten over de 
diverse richtlijnen die hier mee te maken hebben. De machinerichtlijn en de 
arbeidsmiddelenrichtlijn zijn dan ook geen onbekende voor de medewerkers 
van dit Duitse familiebedrijf. Daarbij zijn het als eerste de ontwikkelaars die 
deze kennis moeten hebben, want zonder te weten wat de wettelijk kaders zijn, 
kunnen zij geen apparatuur ontwikkelen die aan deze richtlijnen voldoet. Het 
zijn echter niet alleen de ontwikkelaars die moeten weten waar het over gaat, 
want ook de verkopers en adviseurs moeten goed opgeleid zijn zodat zij hun 
klanten goed kunnen adviseren. 
Binnen de vakgebieden safety en security is heel veel dat op het eerste gezicht 
heel logisch lijkt, maar alle regeltjes maken dat er veel meer bij komt kijken 
dan alleen gezond verstand en ervaring. Zaken waar je niet zomaar aan zult 
denken, zijn voor de mensen van Pilz gesneden koek. Al deze kennis kunt u 
natuurlijk inhuren, maar de bedrijfspolitiek van Pilz is al jaren dat ze graag 
hun kennis delen met de wereld. Dat dragen ze op verschillende manieren uit. 
Allereerst zijn dat de trainingen die gegeven worden via de Pilz Academy waar-
over we in de e-totaal van november 2019 al uitgebreid geschreven hebben. 
Daarnaast zijn er de laatste tijd heel veel leerzame en uitgebreide whitepapers 
verschenen en zijn ze begonnen met het maken van video knowledge bites en 
online seminars die allemaal gratis te bekijken zijn. Deze zijn op de service-site 
van Pilz te vinden onder het kopje 'Kennis' (https://services.pilz.nl/). U vindt 
daar o.a. een whitepaper genaamd 'De weg naar een veilige noodstopstrategie'. 
Dit is een zeer lezenswaardig stuk geschreven vanuit de kennis en ervaring van 
Pilz. 

Security
Niet zo lang geleden is Pilz zelf geconfronteerd met de gevolgen van het hacken 
van hun netwerk. Aan den lijve heeft men toen ervaren wat hiervan de gevolgen 
zijn. Voor iedereen binnen het bedrijf was dit een teken om het punt security 
ook als een speerpunt te blijven zien naast veiligheid. Veiligheidsvoorzieningen 
voor machines maken tegenwoordig ook vaak gebruik van netwerktechnologie 

en kunnen door het hacken van een bedrijfsnetwerk ook ineens wat anders 
doen dan verwacht. Dit kan dan vervolgens gevaarlijke situaties opleveren die 
nu juist met veel zorg afgedekt waren. Met de komst van IIoT en Industrie 4.0 
is security dus niet alleen meer belangrijk voor de continuïteit van het proces, 
maar zeker ook voor de veiligheid. Na de hack van hun netwerk is Pilz zich dus 
nog meer gaan focussen op de combinatie van safety en security.

Psychologie
Voor het maken van een veilige machine moet de ontwikkelaar naast zijn 
technische kennis dus ook verstand hebben van de regelgeving zoals die in de 
diverse wetten en regels is omschreven en van de verschillende manieren om de 
netwerkcommunicatie bestand te maken tegen ongewenste indringers van bui-
ten. Dit is op zich al een heel zwaar pakket, maar er komt nog een belangrijk 
punt bij, namelijk een stuk psychologie. Niet exact weten hoe mensen kunnen 
handelen en reageren, kan levensgevaarlijke valkuilen opleveren. 
Jan Tournois, algemeen directeur van Pilz Nederland zegt daar het volgende 
over: “Als ontwerpers goed luisteren naar de behoefte van gebruikers en kennis 
hebben van de psychologie van de mens, zullen we beter werkbare machines 
krijgen en zullen gebruikers zich direct minder risicovol gedragen. Dat levert 
uiteindelijk winst in productiviteit en daarom winst in productie op.”

Hulp	bij	kennisoverdracht
Als ontwikkelaar moet je dus van vele markten thuis zijn om een machine te 
kunnen ontwikkelen die niet alleen goed en veilig functioneert, maar die ook 
echt gebruikersvriendelijk is in alle situaties, die voldoet aan alle wetten en 
regels en beschikt over de security die nodig is voor Industrie 4.0 en IIoT. Dit 
gaat dus duidelijk verder dan alleen hard- en software en het is dan ook niet zo 
moeilijk te begrijpen dat dit alles veel is voor één iemand. Eigenlijk vraagt elk 
deelgebied zijn eigen specialisten en dat is dan ook waar Pilz op inspeelt. Zij 
zijn binnen hun deelgebied al jaren specialist en kunnen u van daaruit helpen 
met het verzorgen van trainingen om zo hun kennis over te dragen. 

safety en security

Het cursusprogramma van Pilz richt zich op praktische vaardigheden en 
maatregelen die essentieel zijn voor u en de medewerkers in uw bedrijf. Deze 
kennis brengen zij over in de vorm van events, groepstrainingen, e-learning 
en webinars.
De insteek van het gehele cursusprogramma is dat de cursisten zelf aan de 
slag gaan met het materiaal. Uiteraard kunnen cursisten vooraf hun eigen 
praktijkvoorbeelden inbrengen. 
De trainingen zijn in lijn met ‘The circle of safety’, waarbij de levenscyclus 
van een machine wordt gevolgd (van ‘cradle to grave’). Met dit concept 
komen de aspecten aan bod die cruciaal zijn voor het verkrijgen van een 
veilige machine. U kunt hierbij denken aan het CE-markeringstraject aan de 
hand van de Machinerichtlijn en het beveiligen van een machine op basis van 
de Arbeidsmiddelenrichtlijn (Arbowet).
Het cursusaanbod bestaat uit trainingen op het gebied van machineveilig-
heid, gedragstrainingen, productgerichte trainingen en branchespecifieke 
trainingen. Uiteraard kan er op basis van uw wensen een maatwerk oplei-
dingspakket worden samengesteld.
Omdat Pilz persoonlijke begeleiding en interactie belangrijk vindt, bestaat 
normaliter een trainingsgroep uit maximaal 12 deelnemers. Gezien de hui-
dige situatie is dit aantal teruggebracht naar maximaal 10 cursisten en wordt 
er gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Risicobeoordeling	op	afstand
Elke fabrikant van machines en installaties is volgens de Machinerichtlijn 
verplicht een risicobeoordeling uit te voeren. De A-norm, ISO 12100 
(geharmoniseerd onder de machinerichtlijn) geeft aan hoe deze uitgevoerd 
moet worden. De Arbeidsmiddelenrichtlijn, in de Nederland opgenomen 
in de ARBO-wet, verplicht een werkgever in veel gevallen eveneens een risi-
cobeoordeling uit te voeren. Voor machines en of installaties wordt dit vaak 
gezien als een verdiepende RI&E.
Een deskundig uitgevoerde risicobeoordeling fungeert als basis voor een vei-
lige machine en/of installatie en is een klus die kennis en ervaring vraagt zoals 
hiervoor omschreven. U kunt dit natuurlijk zelf doen, maar Pilz biedt u graag 
de helpende hand met alles wat te maken heeft met de machinerichtlijn, de 
geldende wet en regelgeving en de geldende normen. Dit doen ze in deze wat 
lastigere tijden zoveel mogelijk op gepaste afstand. Hiervoor heeft men het 
systeem 'Risicobeoordeling op afstand' ontwikkeld. Dit start met een gratis 
online intakegesprek. Op basis van dit intakegesprek en aangeleverde docu-
menten en beeldmateriaal wordt er een Audit op afstand uitgevoerd waarna 
de specialisten van Pilz aan het werk gaan om hun bevindingen te toetsen aan 
de normen en wetgeving. Zij stellen dan een risicobeoordeling voor u op die 
ook weer online met u geëvalueerd wordt.

Kortom
Pilz kan u naast het leveren van veiligheidscomponenten dus ook op vele 
manieren helpen met scholing van uw mensen en u helpen om gemakkelijker 
en sneller te voldoen aan alle normen en wettelijke kaders die te maken heb-
ben met veiligheid in de meest brede zin die u kunt indenken.

Voor meer informatie, ga naar www.pilz.nl of neem contact op met Pilz 
Nederland.            •
Pilz Nederland
(0347) 320477
info@pilz.nl

	 productnieuws

Met MegaFlex introduceert ABB een 
robuust en compact UPS-systeem dat 
zich onderscheidt door een footprint die 
45 procent kleiner is dan bij vergelijkbare 
modellen. Nu er steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van Saas- (Software as a Service) en 
IaaS-diensten (Infrastructure as a Service) is 
de continuïteit van datacenters nog nooit 
zo kritisch geweest. Met de MegaFlex-reeks 
richt ABB zich op het marktsegment van 
IEC- en UL-gecertificeerde UPS-systemen 
in een vermogensbereik tot maximaal 1,5 
resp. 1,6 MW. De MegaFlex-oplossing 
onderscheidt zich door een grote beschik-
baarheid en betrouwbaarheid en een com-
pacte footprint. Ondanks die bescheiden 
footprint staat de UPS garant voor een 
indrukwekkende en duurzame vermogens-
technologie. Dit komt onder meer tot uit-
drukking in de verminderde energieverliezen 
dankzij de converters die, afhankelijk van de 

De PatchRunner 2-serie horizontale kabel-
managers van Panduit is verkrijgbaar in de 
maten 2HE, 3HE en 4HE en in de kleu-
ren zwart en wit. Deze serie is geoptimali-
seerd voor het ondersteunen en beschermen 
van meer kabels in minder rackruimte en 
sluit goed aan op de verticale PatchRunner 
2-serie. Met de nieuwe generatie horizon-
tale kabelmanagers anticipeert Panduit op 
het toenemende aantal aansluitingen in de 
patchkasten van computerruimtes en data-
centers. De PatchRunner 2-kabelmanagers 
hebben een dubbel scharnierend deksel 
met magnetische sluiting dat naar boven 
of beneden kan worden geopend voor een 
eenvoudige installatie en toegang tot alle 
kabels. Verder bevatten ze invoeropenin-
gen met een grote buigradius en kabelhou-
ders aan de uiteinden, om de capaciteit en 

dichtheid te vergroten. Aan de achterzijde 
vereenvoudigen grote openingen het instal-
leren van patchkabels, rack-to-rack-bekabe-
ling en front-to-back-bekabeling.              •
Panduit
(020) 487 45 81
www.panduit.com

Innovatief	
UPS-systeem	

Horizontale	kabelmanagers

De technologie achter de ADHESO-
grijper van Schunk is gebaseerd op een 
hechtsysteem uit de natuur. De hecht-
krachten die door dieren zoals gekko's 
worden gebruikt om zich voort te bewe-
gen, worden nu door Schunk gebruikt 
voor handlingtoepassingen op de meest 
uiteenlopende terreinen. De bionisch geïn-
spireerde ADHESO-grijpertechnologie is 
gebaseerd op het principe van adhesie en 
gebruikt de intermoleculaire vanderwaals-
krachten voor de handling. De kenmer-
kende oppervlakstructuur van ADHESO-
grijpers is gemaakt van speciale polymeren. 
Het resultaat is een uiterst fijne structuur 
die hecht aan een grote verscheidenheid 
van materialen en objecten zonder een 
residu achter te laten. Door de mogelijk-

heid van schaalbaarheid en het gebruik 
van verschillende materiaaleigenschappen, 
kan de hechtstructuur worden aangepast 
aan verschillende werkstukken en opper-
vlakken. Dit betekent dat de grijpers met 
ADHESO-technologie individueel kun-
nen worden aangepast aan de meest uiteen-
lopende werkstukken en toepassingen. Om 
het werkstuk op te pakken wordt er lichte 
druk uitgeoefend op de constructie, waar-
door het contactoppervlak groter wordt 
en de effecten van de vanderwaalskrach-
ten worden benut. Er is slechts een lichte 
druk of draaiende beweging nodig om de 
grijper los te laten. De grijperoplossingen 
die kunnen worden geïmplementeerd met 
de ADHESO-grijpertechnologie zijn net 
zo divers als de toepassingen zelf. Schunk 
biedt vier gestandaardiseerde ADHESO-
grijperpadformaten met een geschikte 
ISO-flensadapter, waarmee een groot 
aantal grijptoepassingen snel en kostenef-
fectief kan worden geïmplementeerd. Op 
verzoek kan een individuele ADHESO-
grijpoplossing worden geleverd.             •
Schunk Intec BV
(073) 644 17 79
www.schunk.com

Door	natuur	geïnspireerd	grijpsysteem		

IT-belasting, goed zijn voor een efficiëntie 
van maximaal 97,4%. MegaFlex DPA is 
onderdeel van ABB’s productportfolio voor 
de stroominfrastructuur en biedt een con-
tinue, schone stroom voor datacenters. Het 
UPS-systeem biedt de vereiste robuustheid 
voor dataopslag-oplossingen voor gedistribu-
eerde, cloud- of hybride systemen. Dankzij 
het modulaire platform is het UPS-systeem 
beter toegankelijk en wordt het onderhoud 
verder vereenvoudigd.               •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

Hulp bij het schrijven van uw content; 
Uw verhaal journalistiek verteld
Wilt u hulp bij het schrijven/vertalen van content/
persberichten?
Voor het schrijven/vertalen of bewerken van artikelen, case 
studies of andere content typen is vaardigheid en expertise 
vereist. Wij kunnen u hierbij helpen. U bespaart zo veel 
kosten en tijd. Onze redacteuren hebben jarenlange ervaring 
en kunnen uw content tegen verassend lage tarieven 
verwerken.
De lengte van deze berichten is flexibel.
U kunt deze content dan zelf gebruiken voor publicatie via 
uw eigen kanalen. De berichten/artikelen die wij voor u 
schrijven kunnen ook direct via onze mediakanalen worden 
gepubliceerd: print magazine, on-line website, online 
nieuwsbrief en social media.
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De technologische innovaties zijn bijna niet bij te houden. Daarom geeft de website  dagelijks het laatste nieuws 
over marktontwikkelingen, nieuwe producten die zeer eenvoudig te vinden zijn door een onderverdeling in een 
aantal rubrieken en subrubrieken, technische ontwikkelingen, achtergrondartikelen, columns/opinies, agenda, 
dossiers en allerhande leveranciersinformatie. 

Bannerposities + tarieven 
Afwijkende bannerformaten op aanvraag

Alleen de door onze eigen redactie goedgekeurde en bewerkte/ge-
schreven berichten worden gepubliceerd. Derden kunnen geen infor-
matie op de website plaatsen. Hiermee staat etotaal.nl garant voor 
kwaliteit en vele duizenden bezoekers per week. En deze bezoekers 
zijn ook op zoek naar informatie over uw bedrijf. Hiervan kan uw bedrijf 
profiteren. Bijvoorbeeld door het plaatsen van opvallende banners, 
sponsored content een uitgebreide minisite of vermeldingen in het 
leveranciersoverzicht.  

Profilering door bannering
U kunt uw bedrijf of producten onder de aandacht brengen van de dui-
zenden bezoekers van de website door middel van opvallende banners. 
Heeft u zelf geen mogelijkheden om materiaal voor banners te maken 
dan kunnen wij u helpen met de ontwikkeling hiervan.

Minisite / bedrijf in beeld
Met een minisite krijgt u uw eigen site binnen de website etotaal.nl. 
Hiermee kunt u uw bedrijf uitgebreid in beeld brengen bij de bezoekers 
van etotaal.nl. Presenteer uw producten, diensten, video’s etc. Om uw 
minisite extra onder de aandacht te brengen van onze bezoekers wordt 
op alle pagina’s van etotaal.nl uw logo met korte tekst geplaatst. Vanaf 
hier kan men doorklikken naar uw minisite.
Kosten voor uw minisite, inclusief ontwerp en bouw € 295,- per 
maand. Looptijd 1 jaar. 

Voor interessante staffelkortingen en een voorstel op maat: bel Martin de Boer: 0570-657572, m.deboer@etotaal.nl

Roulerende leaderbord 
728 x 90 px

e 395,- per maand

Roulerende Rectangle
300 x 250 px 

e 375,- per maand

Full banner 468 x 60 px
e 195,- per maand

Button 120 x 90 px
e 75,- per maand

Logolink met bedrijfsnaam 
en 25 leestekens

e 175,- per maand

Uitgelicht 
e 995,- (zie omschrijving 

pagina 5)

Vacatures 
e 250,-

Advertorials / white papers
e 395,- per maand

foto en max. 400 leestekens

Vaste Rectangle 
300 x 250 px 

e 795,- per maand

De website etotaal.nl úw doelgroep, ónze lezers

Sponsored content
• Rubriek Uitgelicht
    Prominent aanwezig in alle mediavormen. 
 Zie omschrijving op pagina 5
• Advertorial / white papers
    Uw boodschap in uw eigen bewoording opvallend 
 vermeld op alle pagina’s van etotaal.nl. 
   Inclusief 1 foto en hyperlink naar een landingspagina of  

downloadpagina. + 2x plaatsing nieuwsbrief.
• Video presentatie
    Presenteer uw bedrijf of product via een video. Een 
 YouTube URL van de door u geplaatste video op YouTube 

embedden wij op onze website.
 De video wordt tevens 1 maal opvallend geplaatst op de 

e-totaal nieuwsbrief. 
 Tarief € 495,- 

Vacatures
Uw vacature max. 4 maanden op etotaal.nl en 2 maal op 
de wekelijkse e-mail nieuwsbrief.  
Tarief € 250,- 
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Full banner of button
Plaats uw banner op een prominente positie in deze nieuwsbrief. 
Zo komt uw boodschap direct in de mailbox bij klanten en pros-
pects. 

Sponsored content
• Advertorial / white paper
   Max 200 leestekens en 1 afbeelding
    Met een advertorial of white paper kunt u uw boodschap kort en 

bondig onder de aandacht brengen.
• Rubriek Uitgelicht
   Prominent aanwezig op alle mediavormen
   Zie omschrijving op pagina 5.

Vacatures
Uw vacature maximaal 2 maanden op etotaal.nl en 4 maal op 
de wekelijkse e-mail nieuwsbrief. Tarief € 250,-

Partnermail
Met een partnermailing wordt uw uitgebreide boodschap on-
derdeel van de reguliere e-totaal nieuwsbrief. Maximaal 50% 
van deze nieuwsbrief kunt u met uw eigen boodschap invullen. 
Deze 50% bestaan uit max. 10 onderdelen. Deze onderdelen zijn 
redactionele berichten + foto en banners. In overleg zullen we de 
nieuwsbrief naar uw voorkeuren invullen. Er worden geen ban-
ners van andere bedrijven geplaatst.
De partner nieuwsbrief krijgt de look & feel van de e-totaal 
nieuwsbrief en wordt naar het gehele abonneebestand gestuurd.
Tarief € 1.595,- 

Link-building
 De content + hyperlink die u plaatst op etotaal.nl zorgt voor een 
verhoogde waarde voor Google. Hierdoor zal uw eigen website 
beter presteren in de zoekresultaten van Google.

Naast de informatie in het vakblad en op de website houdt 
e-totaal uw doelgroep wekelijks op de hoogte van het 
actuele nieuws door de e-mail nieuwsbrief. Elke vrijdag 
stelt de redactie van e-totaal  een nieuwsbrief samen met 
nieuwe producten, de laatste ontwikkelingen uit de markt, 
vacatures een agenda etc.

Toppositie: Uitgelicht e 995,- (zie omschrijving pagina 5)

positie 1: Full banner 600 x 80 px e 245,-

Full banner 600 x 80 px e 195,-

Advertorial / white paper e 275,- 

Vacatures

Button XL e 275,-
(Afwijkende formaten in overleg)

De e-totaal nieuwsbrief is hét perfecte platform om uw produc-
ten, diensten en events te presenteren. Via de e-mail nieuwsbrief 
kunt u uw bedrijf of producten onder de aandacht brengen van 
duizenden engineers. Zo komt uw boodschap direct in de mailbox 
bij klanten en prospects.
 
De nieuwsbrief heeft ruim 11.000 abonnees.

Heeft u zelf geen mogelijkheden om materiaal voor banners te 
maken, dan kunnen wij u helpen met de ontwikkeling hiervan. 

Voor interessante staffelkortingen en een voorstel op maat: bel Martin de Boer: 0570-657572, m.deboer@etotaal.nl

De e-mail nieuwsbrief úw doelgroep, ónze lezers

Button 
e 125,-



Titel:  e-totaal

Ondertitel: Hét nieuwsplatform voor technici en engineers

Uitgegeven door:  NHU media, Postbus 2175, 7420 AD Deventer.
 Tel. 0570-657572

Uitgever:  Martin de Boer

Hoofdredacteur: Ewout de Ruiter

Redactie-adres:  NHU media, Redactie e-totaal, redactie@etotaal.nl

Advertenties:  Martin de Boer, tel. 0570-657572, m.deboer@etotaal.nl

Verschijningsfrequentie:  8x per jaar

Annuleringstermijn:  3 weken voor verschijning
 
Leveringsvoorwaarden:  Conform de Regelen van het Advertentiewezen

Redactionele informatie

e-totaal is een onafhankelijke informatiebron voor functionarissen die in hun beroepsuitoefening te maken hebben met producten 
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