DE TRANSFORMATIE VAN OPEN-SOURCE
’ELECTRONIC PLATFORM BASED’ CONCEPTEN NAAR
’READY TO USE’ ELECTRONISCHE PRODUCTEN
Er zijn steeds meer en steeds betere open-source platforms beschikbaar die
werken met standaard hardware en software (bijvoorbeeld Raspberry, Arduino en
Linux). Dankzij deze ontwikkeling is het mogelijk om op een laagdrempelige manier
elektronica in te zetten voor diverse doeleinden, voor en door een breed publiek.
Venne Electronics helpt u graag met het door ontwikkelen zodat uw product
daadwerkelijk op de markt geïntroduceerd kan worden. Vanuit onze expertise kunnen
we u ondersteunen bij het gehele proces van concept tot product en bieden wij de
technische support waar u behoefte aan heeft.

UW
CONCEPT

Heeft u een idee voor een
nieuwe wearable? Wij hebben geen beperkingen op
vlak van technieken.
Ontwikkelt u een concept
voor een App of wireless
toepassing? Of houdt u zich
bezig met sensortechniek of
IoT?
Van idee tot start-up en van
oriëntatie tot (door)ontwikkeling, uw concept staat in
het teken van innovatie.

UW
PRODUCT

ONZE
EXPERTISE

Werkt u aan een (3D) Rapid
prototype?
Onderzoekt u de haalbaarheid of user experience?
Of bent u benieuwd naar
de mogelijkheden van open
source hardware en software?

Bij ons staat uw concept en/
of product centraal omdat we
maatwerk leveren. We optimaliseren samen met u o.a.
het ontwerp, de techniek, de
kosten en de maakbaarheid.
Ook ondersteunen we u graag
bij het testen van betrouwbaarheid, de certificering of
de serieproductie.

In welke fase uw product
ook verkeert, u wilt stappen
Venne Electronics onderzetten om tot een optimaal
steunt u bij elk vraagstuk in
eindproduct te komen.
elke fase.

Voorbeeld van een POC met een Rpi en inkoop
delen: voeding, GSM router, RPi en bedrading.

Maatwerk carrier met CM3 module waarbij alle functies en bedrading geïntegreerd zijn op één PCBA.

BENIEUWD? NEEM CONTACT OP!

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw innovatieve product? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op zodat we uw behoefte in kaart kunnen brengen en we
onze aanpak met u kunnen bespreken.

Venne Electronics
043 - 358 55 00

Bart Schreurs
06 - 54 67 15 77

www.venne.nl

