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Kamp om 
IoT-platformen

Der er mange aktører 
og interessenter, der 
på hver deres måde 
forsøger at etablere 
sig centralt i hele 
IoT-revolution. 
Læs om udviklingen 
inde i bladet. 

GUI’er med ’smart’ 
grafikprocessering
Toshiba introducerer ny appli-
kationsprocessor, der takket 
være separate processerings- 
og grafik ’engines’ gør det 
muligt at opbygge funktions-
rige wearable devices med 
avancerede brugerinterfaces og 
et særdeles lavt effektforbrug. 

Læs side 16. 

Microcontrollere:
IDE’et rykker 
til cloud’en
Cloud-baserede integrerede 
udviklingsmiljøer (IDE’er) til 
udvikling af microcontroller 
baserede applikationer tilbyder 
en række oplagte fordele. 

Læs side 20.
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Industriel  
elektronik med 
anderledes krav

Teknologier fra konsumer-
verdenen bruges i stor stil  
i bl.a. industriapplikationer. 
Men specielt de korte pro-
duktlevetider er et problem  
i mange produkter. 
 Læs side 6.

Sensorchip måler luft-
fugtighed og temperatur
ams introducerer en ultra-
kompakt og højpræcisions 
sensor-chip med digitalt inter-
face, der både kan måle relativ 
fugtighed og omgivelsestempe-
ratur. 
 Læs side 4.

LTE- og GNSS-modul  
dedikeret til IoT/M2M
u-blox lancerer kommunika-
tions modul baseret på egen-
udviklet LTE modem- og 
GNSS-teknologi, der er optime-
ret til de krav, som stilles i IoT- 
og M2M-applikationer. 
 Læs side 14.
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USB Type-C med 
dansk fingeraftryk

Danske Sten Carlsen har 
haft en nøglerolle i forbin-
delse med definitionen af 
basisspecifikationerne for 
USB Power Delivery (PD), 
der gør det muligt at over-
føre op til 100W via den 
banebrydende USB Type-C 
konnektor.  
 Læs side 4.

Komponent-forældelse
med store udfordringer
Det måske største øjeblikkelige 
problem i elektronikindustriens 
forsyningskæde er komponent- 
forældelse (obsolescence), hvor 
komponenter udfases med 
ofte relativ kort varsel, selvom 
der fortsat kan være en solid 
kunde base. 
 Læs side 14.

Banebrydende digitalt 
LED-lyskoncept 
Som en del af den såkaldte ISE-
LED Alliance præsenterer Inova 
Semiconductors et banebryden-
de nyt koncept til LED-belysning 
i biler, der har en række meget 
store kost- og performance-
mæssige fordele. 

 Læs side 17.
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Skyd genvej
med SoCs 
og moduler 

Højt integrerede systemchips (SoCs) og modul-
baserede løsninger med slagkraftige processo-
rer og trådløse kommunikationsinterfaces baner 
vejen for de næste generationer af ultrakom-
pakte opkoblede devices og systemer. 
 Læs side 12.

Lyngby som  
IoT-testlaboratorium
IoT Denmark’s landsdækkende 
Sigfox netværk er nu etableret, 
og Lyngby-Tårbæk kommune 
er blandt de første til at teste 
mulighederne med den trådløse 
IoT-teknologi. 

 Læs side 4.

Avnet vil spille  
på hele banen
Med købet af Premier Farnell 
sigter Avnet på at kunne dæk-
ke behovet for komponenter, 
boards og værktøjer med mere 
fra de tidlige design-in og 
prototypefaser og helt frem til 
volumenproduktionen. 
 Læs side 6.
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Termoelektrisk
modul erstatter
batteriet 

Det danske firma TEGnology introducerer to 
revolutionerende termoelektriske generator 
(TEGs), der kan bane vejen selvforsynende,  
energy-harvesting baserede systemer i 
sammenhænge, hvor det ikke tidligere har 
været realisabelt eller teknisk muligt. 
 Læs side 4

Microsemi vil erobre 
FPGA-midtbanen
PolarFire hedder en ny ’midran-
ge’ famile af FPGA’er fra Micro-
semi, der på afgørende punkter 
differentierer sig fra andre 
FPGA’er, som adresserer dette 
segment af markedet.

  Læs side 10

RED direktiv med  
store udfordringer
Det nye radioudstyrsdirektiv, 
RED, træder officielt i kraft den 
12. juni 2017. Direktivet gælder 
for en række produkter, der ikke 
tidligere har været omfattet af 
radiodirektivet, hvilket mange 
virksomheder endnu ikke er 
fuldt bevidste om, vurderer 
Dansk Standard.
  Læs side 14
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Apparater styres  
med stemmen 

Introduktionen af Amazons 
såkaldte Alexa Voice Service 
(AVS) baner vejen for at 
introducere avanceret stem-
mestyring i en lang række 
embedded produkter og 
apparater. 
 Læs side 4

Brancheprofiler står  
bag nyt T&M-firma
Tommi Sørensen og Peter 
Herbst har etableret firmaet 
GOmeasure, der har indgået 
samarbejdsaftaler med en ræk-
ke førende T&M-leverandører. 
Målet er at etablere sig som 
totalleverandører af T&M syste-
mer og relaterede services. 
  Læs side 8

M-Comp med fokus  
på systemløsninger
M-Comp A/S har med succes 
bevæget sig fra at være distri-
butør og systemintegrator af 
computerboards, modul-base-
rede løsninger samt displays til 
en langt mere systemorienteret 
profil.

  Læs side 12
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Sensorer med 
stort potentiale

Inde i bladet ser vi nærmere på udvikingen inden 
for CMOS image sensorer samt nye banebrydende 
low-cost sensorer til detektering af flygtige orga-
niske forbindelser (VOC’er) i luften.

Robotter sorterer  
elektronikaffald
Nyt projekt hos Teknologisk 
Instituts Center for Robottek-
nologi skal undersøge, hvordan 
robotter med kunstig intelligens 
kan sortere miljøfarligt affald 
som batterier i kasserede elek-
tronikprodukter hurtigere og 
bedre.   Læs side 4.

PCB-værktøjer fra  
Mentor og Digi-Key
Med sigte på bl.a. de spirende 
‘maker’ miljøer annoncerer 
Mentor og Digi-Key to nye 
’low-cost’ PCB-designværktøjer, 
PADS Maker og PADS Maker-
Pro. 

 Læs side 10.
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LTE og IoT 
med store 
udfordringer

På globalt plan adopterer operatørerne forskellige teknologier og 
frekvenser i bestræbelserne på at bringe LTE ind i IoT-verdenen,  
hvilket giver en udfordrende markedsfragmentering.  Læs side 8.

Genvej til ’batterifrie’ 
trådløse sensorer
Det danske firma TEGnology 
tilbyder nu en demo- og udvik-
lingsplatform, der kan demon-
strere de unikke muligheder 
med firmaets banebrydende 
termoelektriske generator 
(TEG), der helt kan eliminere 
batterier i f.eks. trådløst opkob-
lede sensorsystemer. 
 Læs side 4.

Nyt center med fokus på 
kunstig intelligens
Dansk Center for Anvendt Kun-
stig Intelligens (DCAKI) stiller 
de nyeste teknikker inden for 
kunstig intelligens til rådighed 
for virksomheder og organisa-
tioner. 

 
 Læs side 14.
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SPM:

Unikt dansk 
elektronik-
samarbejde

SPM foreningen – der nu kan markere sit 50 års 
jubilæum – spiller en særdeles vigtig rolle som 
et omdrejningspunkt for faglig kommunikation 
og viden-udveksling mellem specialister i danske 
elektronikvirksomheder.  Læs side 4.

Monochrome displays med 
høj brugeroplevelse
Ved at tænke kreativt omkring 
behovene i et grafisk brugerin-
terface (GUI) er det med de nye 
generationer af monochrome 
LCD-displays muligt at hono-
rere selv udfordrende målsæt-
ninger med hensyn til såvel 
effektforbrug som kostpris. 
 Læs side 12.

IoT med fokus  
på sikkerhed
IoT favner et utroligt bredt 
anvendelsesscenarium, men 
fælles for alle IoT-applikatio-
ner er, at sikkerhed og ’trust’ 
repræsenterer helt afgørende 
systemfaktorer. 

Læs side 16-21.
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Banebrydende  
3D LiDAR sensor
Med sigte på brug i forskellige 
typer af autonome robotter 
har Panasonic udviklet en 3D 
LiDAR sensor, der kan operere 
med betydeligt større vertikal 
og horisontal synsvinkel, og i 
øvrigt let kan skræddersyes til 
kravene i den aktuelle applika-
tion.  Læs side 10.

Peltier moduler  
til effektiv køling
Peltier moduler kan være et 
godt alternativ til forceret 
køling af elektronikprodukter 
og i nogle sammenhænge – 
f.eks. lukkede produkter – den 
eneste effektive løsning. 

 Læs side 19.

Nyt Wi-Fi koncept 
med store fordele

Den kommende IEEE 802.11ax standard 
vil bl.a. bane vej for Wi-Fi systemer 
med langt bedre og mere ’intelligent’ 
udnyttelse af de tilgængelige kanaler 
i 2,4 GHz og 5 GHz frekvensbåndene. 
Læs side 4.

IEEE 802.11ax:

www.elek-data.dk
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Danske robotter 
søger nye veje

Med netværkssamarbejdet RoboCluster som ’løfte-
raket’ er der etableret fire nye spændende tvær-
faglige projekter, der sigter mod brug af robottek-
nologier i forskellige applikationssammenhænge.  
 Læs side 4.

IoT-test på egen hånd
DELTA har etableret ’Test-
Selv-facilitet’, hvor virksom-
heder har mulighed for selv at 
udføre de tests, der udvikles i 
fagfællesskabet IoT & Wireless 
Klubben. 

 Læs side 12. 

Milepæl for  
grafen-produktion
Fraunhofer-institut har i sam-
arbejde med partnere i et 
storstilet EU-projekt fremstillet 
de første fuldt funktionelle 
OLED-elektroder ved brug af 
‘vidundermaterialet’ grafen. 
 Læs side 19.

3
. 

n
o

v
e
m

7
1
7

0
1

0
1

0
2
0

2
r 

2
r 

e
r

b
e

b

N
r.

 1
0
 –

 1
3
. 

o
k
to

b
e
r 

2
0
1
7

Fo
to

: H
TC

 U
11

Dist E

Hvor god er din MCU?Med EEMBC’s banebrydende 
ULPMark-PP benchmark bliver 
det nu for første gang muligt 
af få et komplet overblik over 
energiforbruget i såvel proces-
sorkernen som de integrerede 
periferienheder i ultra-low  
power (ULP) microcontrollere. Læs side 4.

NB-IoT med  stort potentialeNB-IoT – der er en 3GPP-defi-
neret low-power trådløs tek-
nologi til overførsel af mindre 
datamængder fra f.eks. senso-
rer over længere afstande – er 
nu ved at være klar til at udfor-
dre bl.a. LoRaWan og Sigfox. Læs side 20.

Sensoren som teknologi-driver

ams med hovedsæde i Østrig 
satser alle resurser på at 
opbygge en position som en 
global førende aktør inden for 
innovative sensorteknologier. 
Læs side 10.
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ARM-boards til 
industri og IoT

Der findes efterhånden en bred vifte af standard boards på markedet, der gør udvik-
lingen af industri- og IoT-applikationer mere enkel – herunder bl.a. boards bygget op 
omkring de såkaldte 96Boards specifikationer.  Læs side 12.

Low-power RF-chip med 
stort potentiale
Den nye programmerbare 
radiochip, S2-LP, fra STMicro-
electronics kan etablere sig 
som en nøglekomponent i man-
ge IoT-applikationer, hvor der 
er behov for datatransmission 
over længere distancer. 
 Læs side 4.

Dansk/kinesisk  
smartphone samarbejde
Den danske ingeniør- og udvik-
lingsvirksomhed, DIS, har i 
samarbejde med kinesiske Toro-
Tech udviklet en flip smart-
phone og to koncepter for en 
transportabel smartprojektor. 

 Læs side 15.



1.  31. januar (uge 5)
Annoncedeadline: 11. januar

● IoT, opkoblede devices, sikkerhed

● Trykte kredsløb og printudlægning

● Konnektorer, elmech og passiv

2.  28. februar (uge 9)
Annoncedeadline: 6. februar

● Embedded computerplatforme og boards

● FPGA, CPLD, SoC/ASIC, EDA-værktøjer

● Test- og måleudstyr

3.  21. marts (uge 12)
Annoncedeadline: 28. februar

● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer

● Strømforsyninger

● Power LEDs og optoelektronik

4.  11. april (uge 15)
Annoncedeadline: 15. marts

● Displays

● Udviklingshuse – hardware- og softwareudvikling

  til indlejrede applikationer

● Analoge og mixed-signal komponenter

5.  2. maj (uge 18)
Annoncedeadline: 11. april

● Effektelektronik

● EMC/ESD – komponenter, systemer og designværktøjer

● Operativsystemer til indlejrede applikationer

6.  30. maj (uge 22)
Annoncedeadline: 4. maj

● EMS – produktionsteknologi

● Sensorer

● Trådløse kommunikationsmoduler til indlejrede

  applikationer

7.  20. juni (uge 25)
Annoncedeadline: 30. maj

● Audio – komponenter, moduler og systemer

● Test- og måleudstyr

● Tele-, data- og radiokommunikation

8.  3. september (uge 36)
Annoncedeadline: 13. august

● IoT, opkoblede devices, sikkerhed

● E-18, Odense Congress Center, 11.-13. september

9.  22. september (uge 38)
Annoncedeadline: 31. august

● FPGA, CPLD, SoC/ASIC – EDA-værktøjer

● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer

● Strømforsyning

10. 10. oktober (uge 41)
Annoncedeadline: 19. september

● Trykte kredsløb og printudlægning

● Embedded computerboards og moduler

● Konnektorer, elmech og passiv

11. 31. oktober (uge 44)
Annoncedeadline: 9. oktober

● Displays

● EMC/ESD – komponenter, systemer og designværktøjer

● Test- og måleudstyr

12. 26. november (uge 48)
Annoncedeadline: 5. november

● Sensorer

● Effektelektronik

● Trådløse kommunikationsmoduler

13. 17. december (uge 51)
Annoncedeadline: 23. november

● Komponentdistribution

● Electronica 2018

Udgivelses- og 
fokusplan for 2018

Nyhedsmagasinet Elektronik & Data

c/o Odsgard A/S

Stationsparken 25, DK-2600 Glostrup

Telefon: +45 4345 1063 · Telefax: +45 4343 1328

kimjensen@odsgard.dk · elek-data@odsgard.dk

www.elek-data.dk



Prisliste 2018

Dobbeltside 29.990 kr.

394x260 mm

Til kant format (skåret):

420x297 mm

+3 mm på alle fire sider

1/6 side 5.200 kr. 

58x128 mm

eller

122x65 mm

Bagside 19.900 kr.

210x237 mm

+3 mm på alle fire sider

1/3 side 9.300 kr.

122x128 mm

eller

58x260 mm

1/2 side 13.500 kr.

185x128 mm

2/3 side kr. 16.900 kr.

122x260 mm

1/1 side 19.900 kr.

185x260 mm

Til kant format (skåret):

210x297 mm

+3 mm på alle fire sider

Annonceformater og priser (ekskl. moms, sort/hvid)

Format Bredde x højde Pris s/h

Rabatter

4-7 annoncer eller min. 3 x 1/1 side . . . . . . . . . . .  ÷ 10%
8-12 annoncer eller min. 6 x 1/1 side  . . . . . . . . . .÷ 12½%
13-25 annoncer eller min. 10 x 1/1 side  . . . . . . . .÷ 15%
26-38 annoncer eller min. 13 x 1/1 side  . . . . . . . .÷ 20%
39 annoncer og derover eller min. 26 x 1/1 side  . .÷ 25%

Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og ind-

rykkes inden for et år.

Der ydes ingen rabat på farvetillæg og indstik.

Farvetillæg

1 farve: 1.600 kr. · 2 farver: 3.200 kr. · 3 farver: 4.000 kr.

Alle farver skal CMYK-separeres (Europa-skalaen).

Indstik

0-30 g. 33.710 kr.

30-50 g. 37.585 kr.

50-80 g. 39.485 kr.

80-100 g. 40.900 kr.

100-120 g. 43.615 kr.

Specialformater

1/2 side

185x128 mm

1 indrykning 10.600 kr.

13 indrykninger 118.000 kr.

Inklusive 4 farver.

Elektronik-kontakten

90x46 mm

1-4 indrykninger  3.700 kr. 

5-8 indrykninger 3.300 kr.

9-13 indrykninger 2.100 kr.

Inklusive 4 farver.

Der ydes ikke yderligere rabat på disse to special formater.

Forbehold for

prisændringer.

Alt annoncemateriale skal leveres elektronisk som højtopløst 

pdf-fil (i CMYK-farver) på mail: annoncer@odsgard.dk.

Materialegodtgørelse: 5% – dog ikke af farvetillæg og indstik.

Elektronik & Data påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt 

elektronisk annoncemateriale, ikke rettidigt indleveret mate-

riale, ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører 

erstatningsansvar for Elektronik & Data.

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde. 



www.elek
Priseksempler

Priseksempel

Produktlinks

Fra 2.900 kr. pr. år. 

Super-effektive links til alle 
dine produkter/services.

Produktlinks
Produktlinks

Topbanner

5.200 kr./md. v/12 mdr.

5.600 kr./md. v/6 mdr.

6.500 kr./md. v/1 md.

Str: 930 x 180 pixels

Sidebanner 

4.500 kr./md. v/12 mdr.

5.000 kr./md. v/6 mdr.

5.400 kr./md. v/1 md.

Str.: 300 x 250 pixels

Sidebanner 

3.400 kr./md. v/12 mdr.

3.900 kr./md. v/6 mdr.

4.500 kr./md. v/1 md.

Str.: 300 x 150 pixels

Brochurer/White Papers

995 kr. pr. md.

Midterbanner

5.000 kr./md. v/12 mdr.

5.400 kr./md. v/6 mdr.

6.300 kr./md. v/1 md.

Str.: 460 x 200 pixels



k-data.dk

Branchens bedste nyhedsbrev 

– nu næsten 5.000 modtagere.

           Customized Newsletter – ring og hør nærmere

Priserne er baseret på to ugentlige nyhedsbreve (ca. 85 udsendelser pr. år).

Priseksempler

Priseksempel

Topbanner

6.900 kr./md. v/12 mdr.

7.600 kr./md. v/6 mdr.

7.900 kr./md. v/1 md.

Str.: 770 x 180 pixels

Midterbanner

6.700 kr./md. v/12 mdr.

7.100 kr./md. v/6 mdr.

7.500 kr./md. v/1 md.

Str.: 460 x 200 pixels

Sidebanner

5.300 kr./md. v/12 mdr.

5.900 kr./md. v/6 mdr.

6.900 kr./md. v/1 md.

Str.: 300 x 150 pixels

Produktion af banner

790 kr.

           



Elektronik & Data er troværdigt
Næsten samtlige læsere af Elektronik & Data betragter 

 bladet som troværdigt.

Læsere med indkøbskompetence...
68 procent af læserne angiver, at de har stor, afgørende 

indflydelse eller er endelige beslutningstagere, når det 

gælder indkøb indenfor deres arbejdsområde.

7% har ingen 
indflydelse

20% har 
nogen 
indflydelse

28% har stor 
indflydelse

19% har afgørende 
indflydelse

21% endelig 
beslutningstager

4% ved ikke

Job-/ledelsesniveau
Når det gælder job-/ledelsesniveau, er svarfordelingen 

denne:

Uddannelse
89 procent af Elektronik & Datas læsere har en teknisk 

baggrund (sammenlægningen overstiger 100 procent, 

fordi flere angiver mere end én uddannelse).

68% ingeniør

21% tekniker
11% handelsuddannet

6% andet

Brancheopdeling
Der er stor spredning i de segmenter af elektronik-

branchen, som de enkelte respondenter opererer i. 

 (Sammenlægningen overstiger 100 procent, fordi flere 

angiver tilhørsforhold til flere branchesegmenter).

31% Tele-/datakommunikation

15% Automation

14% Maskinindustrien

13% Måleudstyr

12% Underleverandør/produktion

11% Procesteknik

8% Medicinsk teknik

8% Konsument elektronik

6% Uddannelse/forskning

6% Militær

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

14% 
udviklingschef

5% indkøbschef
43% funktionær i udvikling, 
produktion eller indkøb

35% andet

3% uoplyst

Kilde: Vilstrup Research.

1% mindre troværdigt6% ved ikke

93% troværdigt



Elektronik & Data giver respons

42% har diskuteret 
information med 
en kollega

37% har søgt yderligere 
information via internet

26% har gemt eller fotokopieret 
en annonce/artikel

18% har kontaktet 
ét eller flere firmaer

22% ingen af delene
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Elektronik & Datas primære målgrup-

pe er svagstrøms-, data-, produktions-

ingeniører og teknikere samt virksom-

hedsledere, der til daglig arbejder i 

virksomheder, som beskæftiger sig med 

udvikling og/eller produktion af elek-

troniske apparater og systemer.

Målgruppen omfatter ikke alene 

ingeniører/teknikere i den traditionelle  

elektronikindustri. Den inkluderer 

selvfølgelig også samtlige relevante 

personer, der er beskæftiget i den ‘nye’ 

generation af elektronikvirksomhe-

der, som vi betegner den stadig større 

gruppe af bl.a. mekaniske og maskin-

industrielle virksomheder, hvis pro-

dukter i stærkt stigende omfang også 

inkluderer mikroelektronik.

Veldefineret målgruppe

Svagstrøms-, data- og produktions-
ingeniører samt andre med en rele-
vant teknisk uddannelse – ca. 1.962
(samtlige distribueret på privat-
adressen).

Virksomheder med udvikling og/
eller produktion af elektronik 
– med attention på en person 
(ca. 80%) eller en afdeling 
(ca. 20%) – ca. 2.535.

Oplag: 5.123 eksemplarer
(Senest kontrollerede oplag – 1.7.2016 - 30.6.2017)

Læsertal: 16.000
Kilde: Vilstrup Research

Systemintegratorer 
samt rådgivende 
ingeniørfirmaer
– ca. 62.

Indkøbsafdelinger 
– ca. 260.

Militæret, teknologiske service-
virksomheder, læreanstalter, 
forskningscentre etc. – ca. 140.

Komponentdistributører og leveran-
dører af test- og måleudstyr, produk-
tionsudstyr, EDA-værktøjer, print, 
materialer, etc. – ca. 92.

Andre - herunder bl.a. software huse, 
elektromekaniske værksteder og 
elinstallatører – ca. 71.

Informationerne i Elektronik & Data bruges i høj grad i det daglige arbejde 

blandt vore læsere. 78 procent angiver ifølge Vilstrup Research, at de inden-

for en periode på tre måneder har foretaget én eller flere ’handlinger’ på 

baggrund af informationer, de har hentet i bladet. Der er ganske enkelt tale 

om en fantastisk flot ’responsprocent’, som mere end noget andet fortæller, 

hvorfor Elektronik & Data har så stærk en position på det danske marked.
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SPM:

Unikt dansk elektronik-samarbejde

SPM foreningen – der nu kan markere sit 50 års 
jubilæum – spiller en særdeles vigtig rolle som 
et omdrejningspunkt for faglig kommunikation 
og viden-udveksling mellem specialister i danske 
elektronikvirksomheder.  Læs side 4.

Monochrome displays med høj brugeroplevelseVed at tænke kreativt omkring behovene i et grafisk brugerin-terface (GUI) er det med de nye generationer af monochrome LCD-displays muligt at hono-rere selv udfordrende målsæt-ninger med hensyn til såvel effektforbrug som kostpris.  
Læs side 12.

IoT med fokus  på sikkerhed
IoT favner et utroligt bredt anvendelsesscenarium, men fælles for alle IoT-applikatio-ner er, at sikkerhed og ’trust’ repræsenterer helt afgørende systemfaktorer. 

Læs side 16-21.


