PrintTronic er et udviklingshus indenfor moderne
elektronikproduktion, der hjælper jer på hele rejsen

Samtidig gør vores placering og netværk, at vi
kan trække på årtiers kompetencer fra tidligere
ansatte på elektronikfabrikker i området, hvis
jeres produkt kræver det.

Fra idé
til færdigt
produkt

Vores kompetencer gør os til en fleksibel og
oplagt samarbejdspartner, når I skal udvikle nye
elektroniske produkter.
Vores erfaring gør, at vi kender de forhindringer,
I kan møde, når et nyt produkt skal på markedet.
Vi begyndte helt tilbage i 1975 med elektronikudvikling og montage. Siden dengang har vi
samarbejdet med både store og små virksomheder, og vi har udvidet med større lokaler.
I dag er vi et moderne udviklingshus indenfor
hardware og software. I kan læse mere om vores
historie her.
Hvad kan vi gøre for dig?
Vi har stor erfaring i at udvikle IoT-systemer.
Det er løsninger, der bliver brugt både i industri,
landbrug og i produkter til sundhedssektoren.
PrintTronic er et udviklingshus, der hjælper jer på
hele rejsen fra idé til færdigt produkt.
Sagt på en anden måde kan vi hjælpe jer med
både produktspecifikationer, udvikling af software,
prototype samt godkendelse og produktion af
jeres produkt.
Vi tilbyder ”one stop shopping”, når det gælder
udvikling af ny teknologi.
Det, der adskiller os fra andre elektronikvirksomheder er, at vi udvikler både software og hardware
samt producerer elektronik under samme tag.
Det betyder, at I slipper for at koordinere udviklingen af et nyt produkt mellem mange forskellige
underleverandører.

En af de virksomheder, vi har samarbejdet med
er GreenLock. Her har vi været med helt fra start
til det færdige produkt.
Green Lock viser en af vores spidskompetencer
– radioteknologi – der er en fundamental del af
produktet.
En anden samarbejdspartner er CowConnect,
der har udviklet et brugervenligt foderforvaltningssystem til køer, der fungerer via en app.
Vi har fungeret som sparringspartner på produktet, og i dag producerer vi print, forestår box
building og sluttester produktet.

Sådan kommer vi i gang:
• Vi taler om jeres produkt og bliver enige om idéen,
og hvad produktet skal kunne.
Ud fra det vi bliver enige om, kommer vi med en
pris på udvikling af produktet og en stykpris,
hvis vi skal producere det.
• Ud fra vores samtale udvikler vi elektronikken
til dit produkt. Når vi har de elektroniske
komponenter på plads, begynder vi på softwareudviklingen.
• Vi tester prototypen sammen og arbejder
løbende på udviklingen af det færdige produkt.
• Når produktet fungerer som aftalt, overdrager
vi produktet, og så kan produktet gå i
produktion.

Derudover er det vigtigt for os, at vi skaber et
produkt, der lever op til jeres forventninger.
Derfor er prototyper og tests i den virkelige
verden afgørende for os.
Kontakt
Vi vil gerne høre, hvordan vi kan hjælpe jeres
virksomhed videre.

“...Det er vigtigt for os, at vi skaber et produkt,
der lever op til jeres forventninger.”

Før vores første møde:
• Er det en god idé at tænke over, præcis hvad
produktet skal kunne. Jo mere præcise jeres
ønsker er, jo nemmere er det af få overblik over,
hvilke komponenter, der skal bruges, og hvor
lang tid, udviklingen vil tage.
• Vær opmærksom på, at udviklingen af et
produkt er en proces, der tager længere tid
end blot et par uger.
De ting, der tager tid kan være:
· Design af hardware og afklaring af hvilke
komponenter, der skal bruges.
· Softwareudvikling
· Levering af komponenter
· Test og tilretning af prototype

“Jo mere præcise jeres ønsker er, jo
nemmere er det af få overblik over,
hvilke komponenter, der skal bruges,
og hvor lang tid, udviklingen vil tage.”
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