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Unik dansk fotonisk 
kvantecomputer
Et innovationskonsortium med 
DTU i spidsen arbejder på at 
udvikle en fotonisk kvantecompu-
ter med potentialet til at overgå 
de bedste af de nuværende kvan-
teprocessorer. 

Læs side 8.

Nye processorer, 
nye muligheder
congatec har på det seneste præ-
senteret nye COM-HPC og COM 
Express moduler, der er bygget 
op omkring de nye Xeon D og 
12 generations Intel Core pro-
cessorer, der på hver deres måde 
repræsenterer et teknologisk 
kvantespring. Læs side 10.

IMPC i Egtved tilbyder løsninger til industrielle og 
embedded applikationer med afsæt i et koncept, 
hvor man kombinerer standard processormoduler 
med skræddersyede carrierboards. Læs side 4.
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Raspberry Pi i industri-
forklædning
Kontron har udviklet flere 
industri-optimerede produkt-
linjer med afsæt i den populære 
Raspberry Pi platform. 

Læs side 10.

Længere rækkevidde 
med LIDAR
LIDAR-teknologi bruges i stort 
omfang til objekt afstandsmåling 
med høj præcision. Ved at udvide 
med tracking-processering af 
objektet kan både rækkevidde og 
præcision udbygges. Læs side 12.

Det svenske firma Qoitech har udviklet 
en ultrakompakt måleplatform Otii 
Arc, som gør det muligt at analysere 
’realword’ effektforbruget i batteri-
forsynede IoT-devices med en hidtil 
uset detaljeringsgrad. Læs side 4.
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Cre8tek:

Dansk/kinesisk setup Dansk/kinesisk setup 
med mange fordelemed mange fordele
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Minirobot til 
elektronikbranchen
Eltraco Automation og robotinte-
grator-firmaet Robot Nordic ople-
ver stor efterspørgsel efter små 
robotter, som kan løse simple 
håndteringsopgaver. 

Læs side 8.

Systemchips til høre-
apparater og 'hearables'
Højt integrerede multikerne 
systemchips udgør fundamentet 
i høreapparater og den nye kate-
gori af såkaldte 'hearables'. 

Læs side 16.

Hjørring-virksomheden Cre8tek har etableret en 
stærk position som en ’on-stop-shop’ leverandør 
af elektronik/mekaniske produkter og box-build-
løsninger. Læs side 4.
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Fleksible print 
i lange baner
PCB-firmaet Trackwise har specia-
liseret sig i lange multilags fleks-
print og har for nyligt leveret et 
print med en længde på utrolige 
72 meter til en industrikunde.

Læs side 13.

AI rykker ind 
i IoT-enhederne
I nyt dansk DIREC-projekt foku-
seres der på at udvikle AI algo-
ritmer, der gør det muligt udføre 
intelligent dataprocessering 
direkte i IoT-enheder. 

Læs side 16.

Malcolm Penn fra analysefirmaet Future Horizons 
er blandt IC-branchens skarpeste analytikere. 
Læs på side 4 om hans syn på markedsudviklingen.
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Datamotorvej 
for IoT-enheder
Aarhus Kommune og GovTech 
Midtjylland vil i samarbejde med 
KMD bygge en datamotorvej for 
IoT-enheder, der gør det muligt at 
håndtere og udnytte den stigende 
mængde data, som opsamles af 
bl.a. sensorer. Læs side 8.

FPGA-retargeting 
– hvorfor og hvordan?
FPGA-retargeting – det vil sige 
‘overføre’ et FPGA-design til en 
anden FPGA-platform/arkitektur 
– er blevet et varmt emne i for-
bindelse med de aktuelle forsy-
ningsproblemer samt udfasningen 
af ældre FPGA’er. Læs side 21.

PICMG-organisationen er under navnet ModBlox7 i 
gang med at udvikle en standard-specifikation for 
Box PC'er, der er et marked, som er domineret af 
proprietære løsninger. Læs side 6.

ED222_forside.indd   1 02/03/2022   11.32

N
r.

 5
 –

 3
1
. 

m
a
j 

2
0
2
2

Robotics med Robotics med 
standardplatformstandardplatform

220406_10-8_Mill_ELEKDA_DK_Snipe.indd   1 4/5/22   8:38 AM

'Internet of Skills' udfordrer 
lysets hastighed
Med en bevilling fra Danmarks 
Frie Forskningsfond vil et team 
af forskere og eksperter fra 
industrien og Aarhus Universitet 
forsøge at løse det fundamenta-
le problem, at lysets hastighed 
simpelthen ikke er hurtig nok til 
fremtidens internet. Læs side 8.

Fra mekaniske systemer til 
SW-definerede køretøjer
I den første af en serie på tre 
artikler om ADAS i køretøjer 
fokuseres der på udviklingshi-
storien, der ligger til grund for 
introduktionen af cruise control, 
ABS, ’traction control’ samt stabi-
litetskontrol. 

Læs side 10.

AMD har stor succes med de ’produktionsklare’ 
adaptive Kria systemmoduler (SOMs), som nu også 
understøttes af et komplet starterkit til hurtig 
udvikling af robot- og automationsapplikationer. 

Læs side 21
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E-22:
Elektronikmesse 
med stor opbakning
Elektronikmessen i Odense, E-22, 
afholdes den 30. august til 1. sep-
tember. Et stort antal udstillere, 
temaområder som ’Produktion i 
Danmark’ og ’Udvikling i Dan-
mark’ samt et omfattende konfe-
renceprogram skal være med til 
at tiltrække besøgende fra hele 
landet. Læs side 4.

Advantech:
Inhouse-produktion 
styrker positionen
Som leverandør af embedded 
systemer er Advantech udfordret 
af faktorer som Covid-19 pande-
mien, Ukraine-krisen og kompo-
nentmanglen. Men det stopper 
ikke introduktionen af nye pro-
dukter, ligesom der er formuleret 
en ambitiøs klimamålsætning. 

Læs side 8.

Flad optik  Flad optik 
direkte i chip’endirekte i chip’en

STMicroelectronics nye ’Time-of-Flight’ sensor inte-
grerer som den første IC til konsumer-applikationer 
Metalenz’s revolutionerende metaoverflade optik. 

Læs side 11.
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Møn Print bliver del af 
international PCB-udbyder
Møn Print er nu en del af den 
globalt aktive PCB-service-
leverandør ICAPE Group, hvilket 
åbner for nye muligheder for den 
danske printleverandør, som har 
været aktiv på PCB-markedet i 
over fem årtier. 

Læs side 4. 

Integration skal 
være ’meningsfuld’
Det handler ikke bare om at 
integrere så meget systemfunk-
tionalitet på én chip eller i én 
pakning. Integrations- og minia-
turiserings-bestræbelserne skal 
være ’meningsfulde’, fremhæver 
Toshiba.

Læs side 19.

5G har potentiale til at revolutionere kommunika-
tionen inden for industri, automotive og enterprise 
applikationer. Læs om status på 5G og det store 
potentiale inde i bladet.
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Cre8tek i internationalt 
EMS-samarbejde
Dansk/kinesiske Cre8tek og de 
to finske produktudviklingsfirma-
er Defour og RCP Software har 
etableret et nyt samarbejde, som 
gør det muligt i fællesskab at 
dække alle led inden for udvikling 
og produktion af elektronikpro-
dukter. Læs side 6.

Ny oscilloskop-platform 
giver dybere ’indsigt’
Rohde & Schwarz har netop lan-
ceret den nye R&S MXO 4 serie af 
oscilloskoper, der er baseret på en 
helt nyudviklet teknologiplatform, 
som  baner vejen for introduk-
tionen af en række ’industry first’ 
features og funktioner. 

Læs side 8.

Ved at kombinere fordelene ved fysiske og data-
drevne modeller arbejder Fraunhofer-forskere på 
at udvikle ’selvvaliderende’ elektroniksystemer. 

Læs side 15.
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Sound Hub Denmark:
Nye partnere 
styrker profilen
Sound Hub Denmark udvider den 
i forvejen stærke partnerkreds 
med udviklingshuset Develco 
og amerikanske Roku’s danske 
audio-udviklingsafdeling. 

Læs side 4.

Industry 4.0’s rolle i 
‘net-zero’ konverteringen
Der er mange overvejelser, som 
industrien skal gøre sig i for-
bindelse med den ambitiøse 
’net-zero’ konvertering. I nogle 
sammenhænge kan det måske 
være en fordel at gentænke de 
bredt anvendte ’just-in-time’ pro-
duktionskoncepter. Læs side 10.

Let tilgang til test- og demofaciliteter er helt 
afgørende for de fleste virksomheder. Forsknings-
alliancen står bag digital kompetence-kortlægning 
af knap 400 danske testfaciliteter. Læs side 8
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Vender chipmarkedet nu?
Ifølge den førende brancheana-
lytiker, Malcolm Penn fra Future 
Horizons, tegner alt på, at efter-
spørgslen på chipmarkedet nu 
er for nedadgående. Læs hans 
betragtninger på side 10.

Nu er det blevet tid til E-22
Med over 100 udstillere på plads, 
spændende specialinitiativer 
inden for produktion og udvikling 
samt et omfattende konference-
program er rammerne lagt for en 
velbesøgt E-22 messe, der afhol-
des i Odense Congress Center 
den 30. august til 1. september. Læs side 12.

CAST hedder et spændende initiativ, der arbejder 

på at kanalisere resultaterne fra dansk forskning i 

avanceret sensorteknologi ud i virksomhederne. Læs side 4.
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1   7. februar (uge 6) 
Annoncedeadline: 17. januar

● Displays
● Trykte kredsløb og printudlægning
● Konnektorer, elmech og passiv

2   7. marts (uge 10) 
Annoncedeadline: 13. februar

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

3   4. april (uge 14) 
Annoncedeadline: 14. marts

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

4   2. maj (uge 18) 
Annoncedeadline: 4. april

● EOT, MCH Messecenter Herning
● IoT, opkoblede devices, sikkerhed
● Open source udviklingsboards
● Analoge og mixed-signal komponenter

5   30. maj (uge 22) 
Annoncedeadline: 9. maj

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

6   27. juni (uge 26) 
Annoncedeadline: 6. juni

● EMS – produktionsteknologi
● Sensorer
● Trådløse kommunikationsmoduler

7   29. august (uge 35) 
Annoncedeadline: 8. august

● FPGA, CPLD, SoC/ASIC – EDA-værktøjer
● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer
● Strømforsyning

8   26. september (uge 39) 
Annoncedeadline: 5. september

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

9   24. oktober (uge 43) 
Annoncedeadline: 3. oktober

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

10  21. november (uge 47) 
Annoncedeadline: 31. oktober

● Sensorer
● Effektelektronik
● Trådløse kommunikationsmoduler

11  12. december (uge 50) 
Annoncedeadline: 21. november

● Komponentdistribution
● IoT 
● Productronica 2023

Udgivelses- og 
fokusplan for 2023

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 2023
Dobbeltside 31.395 kr.
394x260 mm

Til kant format (skåret):
420x297 mm
+ 3 mm på alle fire sider

1/6 side 5.400 kr. 
58x128 mm
eller
122x65 mm

Bagside 21.900 kr.
210x237 mm
+ 3 mm på alle fire sider

1/3 side 9.700 kr.
122x128 mm
eller
58x260 mm

1/2 side 14.200 kr.
185x128 mm

2/3 side 17.800 kr.
122x260 mm

1/1 side 20.900 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 11.130 kr.
11 indrykninger 99.800 kr.
Inklusive 4 farver.

Elektronik-kontakten
90x46 mm
1-4 indrykninger  3.800 kr. 
5-8 indrykninger 3.400 kr.
9-11 indrykninger 2.200 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-data.dk

Branchens bedste nyhedsbrev 

– nu 5.300 modtagere.

           Customized Newsletter:  15.900 kr.

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

Priseksempler

Priseksempel

Produktlinks

Fra 2.900 kr. pr. år. 

Super-effektive links til alle 
dine produkter/services.

Produktlinks
Produktlinks

Priseksempler

Priseksempel

Topbanner

7.000 kr./md. v/12 mdr.

7.700 kr./md. v/6 mdr.

8.000 kr./md. v/1 md.

Str.: 770 x 180 pixels

Midterbanner

6.800 kr./md. v/12 mdr.

7.200 kr./md. v/6 mdr.

7.600 kr./md. v/1 md.

Str.: 460 x 200 pixels

Sidebanner

5.400 kr./md. v/12 mdr.

6.000 kr./md. v/6 mdr.

7.000 kr./md. v/1 md.

Str.: 300 x 150 pixels

Produktion af banner

790 kr.

           

Topbanner

5.300 kr./md. v/12 mdr.

5.700 kr./md. v/6 mdr.

6.600 kr./md. v/1 md.

Str: 930 x 180 pixels

Sidebanner 

4.600 kr./md. v/12 mdr.

5.100 kr./md. v/6 mdr.

5.500 kr./md. v/1 md.

Str.: 300 x 250 pixels

Sidebanner 

3.500 kr./md. v/12 mdr.

4.000 kr./md. v/6 mdr.

4.600 kr./md. v/1 md.

Str.: 300 x 150 pixels

Brochurer/White Papers

995 kr. pr. md.

Midterbanner

5.100 kr./md. v/12 mdr.

5.500 kr./md. v/6 mdr.

6.400 kr./md. v/1 md.

Str.: 460 x 200 pixels

?



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 
relevant teknisk uddannelse 
(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%)

Oplag: 4.250 eksemplarer Læsertal: 16.000
Kilde: Vilstrup Research

Systemintegratorer 
samt rådgivende 
ingeniørfirmaer

Indkøbsafdelinger

Militæret, teknologiske service-
virksomheder, læreanstalter, 
forskningscentre etc.

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

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

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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Vender chipmarkedet nu?Ifølge den førende brancheana-lytiker, Malcolm Penn fra Future Horizons, tegner alt på, at efter-spørgslen på chipmarkedet nu er for nedadgående. Læs hans betragtninger på side 10.

Nu er det blevet tid til E-22Med over 100 udstillere på plads, spændende specialinitiativer inden for produktion og udvikling samt et omfattende konference-program er rammerne lagt for en velbesøgt E-22 messe, der afhol-des i Odense Congress Center den 30. august til 1. september. 
Læs side 12.

CAST hedder et spændende initiativ, der arbejder 
på at kanalisere resultaterne fra dansk forskning i 
avanceret sensorteknologi ud i virksomhederne. 

Læs side 4.
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