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Tysk forskergruppe er 
klar med unikt koncept 
til datakommunikation 
i produktionsmiljøer 
ved brug af VLC (Visible 
Light Communication).

Læs side 4. 

Innovativ platform til 
embedded vision
Lattice har lanceret omfattende 
palet af FPGA-baseret hard-
ware, designsoftware, IP-bygge-
blokke og referencedesigns, der 
sigter mod embedded vision 
applikationer. 

Læs side 6.

Kvanteteknologi 
i dansk fibernet
I et nyt dansk forskningsprojekt 
vil der blive fokuseret på at 
fragte lyspartikler med kvante-
information via et 10 km langt 
fibernet mellem Niels Bohr 
Institutet og DTU. 

Læs side 8.

LED-lys til data-LED-lys til data-
kommunikationkommunikation
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Gestus kontrol af 
embedded systemer
Nye infrarøde gestus-con-
trollere gør det relativt let 
at integrere gestus-styring i 
mange embedded systemer og 
apparater. 

Læs side 16.

Gennembrud for 
nyt tykfilms-koncept
Tyske forskere står bag ny tek-
nik, der gør det mulig at påføre 
lederbaner og strukturer med 
en bredde på kun 20 mikrome-
ter på et keramisk substrat. 

Læs side 20.

Analog Devices har en udviklings- og produk-
tionsenhed i Limerick i Irland, som bl.a. fremstil-
ler innovative ’More than Moore’ komponenter 
og løsninger til nogle af de hurtigste voksende 
markedssegmenter.

Læs side 4.

Ny innovation 
driver udviklingen

gs- og produk-
bl f til
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Digi-Key:
Dansk elektronikmarked 
fortsætter væksten
Digi-Key ser store muligheder 
på det danske marked, som er 
en vigtig motor for elektronik-
innovation inden for en række 
vækstområder. 

Læs side 10.

Anderledes systemdesign 
med LED’er
LED-teknologien er i rivende 
udvikling og har for længst 
vundet indpas i belysningspro-
dukter. Men LED-komponenter 
kan på innovativ vis også bru-
ges i mange andre produkter. 

Læs side 12.

Huawei har opbygget dybe samarbejdsrelationer 
med europæisk industri og forskning inden for 
5G og en række andre nøgleområder, fremgik 
det af den nyligt afholdte Huawei European 
Innovation Day. Læs side 4.

Huawei med Huawei med 
fokus på Europafokus på Europa
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Bluetooth organisati-
onen har præsenteret 
Bluetooth LE Audio, 
der tilbyder en række 
oplagte fordele og 
nye spændende brugs-
scenarier i sammenlig-
ning med Bluetooth 
Classic Audio. 

Læs side 4. 

Bluetooth:

Ny banebrydende NFC chip
Det østrigske firma Panthronics 
står bag ny NFC læser-chip, 
der med en markant margin 
overgår eksisterende løsninger 
på markedet, der er baseret på 
ældre ‘legacy’ teknologi. 

Læs side 10.

Embedded software 
skal energimærkes
Danske forskere vil udvikle 
metoder til måling af ’energi-
forbrug’ af software og 
efterfølgende specificere et 
energimærke, så vi i fremtiden 
får et bedre udgangspunkt for 
at fremme mere bæredygtige 
løsninger. 

Læs side 12.

Stort skridt frem Stort skridt frem 
med LE Audiomed LE Audio
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COM-HPC hedder den nye PICMG standard for 
højtydende Computer-on-Modules (COMs). 
Elektronik & Data kan eksklusivt løfte sløret for 
detaljerne i den nye vigtige standard.

Læs side 9. 

Computer-On-Modules:

Unik AI-processor åbner 
helt nye markeder
XMOS lancerer, hvad firmaet 
betegner som verdens mest 
fleksible AI-processor, der i én 
chip kan udføre krævede AI-, 
DSP-, kontrol- og I/O-funktioner. 
Den kan sælges for helt ned til 
1 dollar stykket. 

Læs side 4.

Sådan vælger man 
embedded hukommelse
Der findes mange muligheder, 
når det gælder hukommelser til 
brug i embedded applikationer 
– herunder EEPROM, FRAM, 
Flash, eMMC og SD kort. Men 
hvilke grundlæggende karak-
teristika har de enkelte typer i 
forhold til hinanden?

Læs side 20.

Banebrydende  Banebrydende 
ny standardny standard
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Printet elektronik har stort potentiale, og det er et 
område med bevågenhed både internationalt og 
her i Danmark. Læs side 10.

GPV præsterer på trods 
af corona-krise
Den danske elektronikgigant 
GPV er kommet tilfredsstillende 
gennem 1. kvartal 2020 trods den 
verdensomspændende corona-
krise. 

Læs side 4.

Milepæl for kunstig 
intelligens
Dansk Standard udgiver dan-
ske specifikationer om kunstig 
intelligens (AI), der skal gøre 
det lettere for virksomheder og 
myndigheder at arbejde med AI 
og samtidig hjælpe med at gøre 
teknologien tryg og sikker at 
anvende. 

Læs side 6.

Tekstiler med  Tekstiler med 
indbygget elektronikindbygget elektronik
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Der er mange fordele ved at skifte fra AC- til 
DC-baseret strømforsyning i industrielle sammen-
hænge, og tyske forskere og virksomheder arbej-
der på at tage de næste skridt mod DC-baserede 
’smart grids’ i større produktionsmiljøer.

Læs side 4.

Design af IT/AV-udstyr 
til udendørs brug
I forbindelse med design af IT- og 
AV-udstyr, der skal bruges uden-
dørs og overholde sikkerhedskra-
vene i EN/IEC62368-1, er det helt 
afgørende, at man forstår indhol-
det i standardens Anneks Y. 

Læs side 8.

COM-HPC med udfordringer
Der er store forventninger til 
den nye COM-HPC standard for 
modulære computerplatforme. 
Men COM-HPC er kompleks og 
har derfor også givet anledning 
til misforståelser, som er vigtige 
at adressere. 

Læs side 11.

DC i produktionen...DC i produktionen...
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Ved brug af det såkaldte chiplet-koncept er det 
muligt at bryde den integrations- og kostmæssige 
barriere, som i de senere år har sat Moore’s Law 
under pres. Læs side 14.

Chiplets holder liv Chiplets holder liv 
i Moore’s Lawi Moore’s Law
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Nyt testcenter med fokus 
på effektelektronik 
Med det nye testcenter X-Power 
på Aalborg Universitet bliver det 
muligt at styrke forskningsind-
satsen inden for test og analyse 
af fejlmekanismer i elektroniske 
systemer og komponenter. 

Læs side 8.

Ny standard for 
videokomprimering 
Den netop officielt annoncerede 
videokomprimerings-standard 
H.266/VVC vil kunne halvere den 
krævende datamængde for at 
overføre en video i given kvalitet 
i forhold til den eksisterende 
H.265/HEVC standard. 

Læs side 10.
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Grænsen mellem konsumer og professionelle 
medico-produkter bliver mere og mere udvisket, og 
ny referenceplatform kan være med til at accelerere 
den udvikling. Læs side 4.

Gennembrud for Gennembrud for 
medico wearablesmedico wearables
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Guideline til IoT-produkter 
af høj kvalitet
FORCE Technology og Alexandra 
Instituttet står bag guideline, der 
kan bruges i forbindelse med 
udvikling af robuste, testede og 
gennemtænkte IoT-produkter. 

Læs side 9.

Embedded platforme:
Nye muligheder med 
Intel Core Gen. 11
De nye 11. generations Intel Core 
processorer finder nu vej ind på 
Computer-on-Modules (COMs). 
Hvad betyder det for udviklerne 
af COM-baserede embedded 
systemer? Læs side 14.

www.elek-data.dk
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Robotter, der i f.eks. et produktionsmiljø samar-
bejder med en menneskelig operatør, de såkaldte 
cobots, benyttes i stadig flere sammenhænge. Men 
hvordan integreres cobots på en sikker og optime-
ret måde? Læs side 17.

Stor interesse for 
E-20 udstillingen
E-20 elektronikmessen afholdes 
den 1.-3. september i Odense 
Congress Center, og arrangører-
ne melder om stor interesse for 
arrangementet, der har flere nye 
tiltag – herunder et specialområ-
de kaldet ’Udvikling i Danmark’. 

Læs side 4-6.  

Digi-Key:
Ny dansk website og mar-
kante investeringer i Norden
Det er udfordrende tider, men 
Digi-Key fortsætter investeringer-
ne på det nordiske elektronikmar-
ked. Der er for nyligt etableret ny 
dansk website, ligesom der bl.a. 
er introduceret nye services til 
optimering af indkøbsprocessen. 

Læs side 10.

Cobots  Cobots 
vinder fremvinder frem
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Selvom BNP-væksten er i negativt territorium over 

det meste af verden, så forventes omsætningen på 

IC-markedet helt usædvanligt alligevel at stige med 

omkring fire procent i år. 
Læs side 4.

IC-industrien 
IC-industrien holder stand
holder stand
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Ambitiøst dansk Medtech samarbejdeNordic Medtech Alliance hedder 
en ny sammenslutning, der tilby-
der ’integreret’ udvikling af digi-
tale sundhedsprodukter til den 
danske life science industri. 

Læs side 9.

Første COM-HPC og nye 
COM Express modulercongatec præsenterer første 

COM-HPC board samt den næste 
generation af COM Express 
moduler baseret på de nye 11. 
generations Intel Core processo-
rer. 

Læs side 10.



1   29. januar (uge 4) 
Annoncedeadline: 12. januar

● IoT, opkoblede devices, sikkerhed
● Trykte kredsløb og printudlægning
● Konnektorer, elmech og passiv

2   26. februar (uge 8) 
Annoncedeadline: 9. februar

● Embedded computerplatforme og boards
● FPGA, CPLD, SoC/ASIC, EDA-værktøjer
● Test- og måleudstyr

3   29. marts (uge 13) 
Annoncedeadline: 9. marts

● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer
● Strømforsyninger, effektelektronik, EMC/ESD
● Power LEDs og optoelektronik

4   26. april (uge 17) 
Annoncedeadline: 6. april

● Displays
● Open source udviklingsboards
● Analoge og mixed-signal komponenter

5   21. maj (uge 20) 
Annoncedeadline: 28. april

● Robotteknologi 
● Udviklingshuse – hardware- og softwareudvikling
  til indlejrede applikationer
● Audio – video

6   14. juni (uge 24) 
Annoncedeadline: 21. maj

● EMS – produktionsteknologi
● Sensorer
● Trådløse kommunikationsmoduler

7   24. august (uge 34) 
Annoncedeadline: 6. august

● EOT 2021, 31. august - 2. september,  
 MCH Messecenter Herning
● FPGA, CPLD, SoC/ASIC – EDA-værktøjer
● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer
● Strømforsyning

8   27. september (uge 39) 
Annoncedeadline: 7. september

● Trykte kredsløb og printudlægning
● Embedded computerboards og moduler
● Konnektorer, elmech og passiv

9   25. oktober (uge 43) 
Annoncedeadline: 5. oktober

● Displays
● EMC/ESD – komponenter, systemer og designværktøjer
● Test- og måleudstyr

10  22. november (uge 47) 
Annoncedeadline: 1. november

● Sensorer
● Effektelektronik
● Trådløse kommunikationsmoduler

11  13. december (uge 50) 
Annoncedeadline: 22. november

● Komponentdistribution
● IoT 
● Productronica 2021

Udgivelses- og 
fokusplan for 2021

Nyhedsmagasinet Elektronik & Data
c/o Odsgard A/S
Naverland 8, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4345 1063
kimjensen@odsgard.dk · elek-data@odsgard.dk
www.elek-data.dk



Prisliste 2021

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 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 5.200 modtagere.

           Customized Newsletter:  19.800 kr.

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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IoT-løsning forudser produktionsnedbrudDen danske startup virksomhed, Hexastate, står bag koncept til produktionsovervågning, der kombinerer trådløse sensorer, vibrationsanalyse, AI og cloud-teknologi. 

Læs side 10.

Linak investerer i ny SMT-linje
I løbet af 2020 har Linak på pro-duktionsenheden på Als indkørt ny fuldautomatisk Mycronic-pro-duktionslinje, der giver firmaet en endnu højere grad af fleksibilitet. 

Læs side 22.

FORCE Technology har udviklet energy harvesting 
chip til brug i bl.a. trådløse sensorløsninger til en 
lang række applikationer. Læs side 12.


