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Het Electronic Design & Manufacturing programma heeft als missie: 

Het ondersteunen van de industrie bij de specificatie, ontwikkeling en fabricage 
van hoogwaardige, betrouwbare en kosteffectieve elektronische modules door 
kenniscreatie en –verspreiding, het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde 
methodologieën en samenwerking doorheen de elektronische toeleveringsketen. 
 
 
 
Deze workshop richt zich tot allen die betrokken of verantwoordelijk zijn voor 
elektronische producten. De workshop zal doorgaan op 15 juni 2012 bij imec, 
Kapeldreef 75 te Heverlee. Ontvangst om 13u30, start om 14u.  

 

Van chip ontwerp tot PBA productie:  
Invomec biedt u ondersteuning. 

 

 
 

Abstract: 

De ontwikkelingen in de wereld van elektronica blijven elkaar pijlsnel opvolgen. 
Nieuwe technologie, wijzigende wetgeving, toenemende producteisen. Kan u 
ondersteuning gebruiken in uw ontwikkelingen? 
Invomec, een afdeling van imec, biedt sinds meer dan 25 jaar ondersteuning aan 
bedrijven, in een steeds bredere waaier van elektronica training, advies en 
dienstverlening. Misschien ook iets voor u? Tijdens deze workshop lichten we 
Invomec’s aanbod toe. 
  
Sinds 20 jaar biedt imec de Europractice IC foundry Service aan; een dienst voor het 
realiseren van prototype-ASIC’s, en voor de productie van chips in kleine oplage. 
Easics (een spin-off van imec) zal de afweging van huidige, krachtige FPGA versus 
ASIC toelichten aan de hand van cijfermateriaal. 
 
Maar met ASIC's of FPGA's alleen maakt u geen product. De vereiste Printed Circuit 
Board (PCB) en zijn samenbouw hebben hun eigen problematiek. Het snel en 
kosteffectief ontwikkelen van Printed Board Assemblies bepaalt in steeds grotere 
mate het succes van een elektronisch product. 
Het EDM programma kan u hierin begeleiden en ondersteunen. 
 
Imec is een bron van nieuwe ideeën en technologieën die door het Industrialisatie & 
Innovatie team beschikbaar gemaakt worden voor de lokale bedrijven, in bijzonder 
de KMO's. Een voorbeeld hiervan is COHESI, het Vlaamse innovatieplatform voor de 
ontwikkeling van elektronische microsystemen, . Het biedt een brede waaier aan 
expertise, infrastructuur en dienstverlening om microsysteem-technologie te brengen 
tot prototypes en produkten voor lokale bedrijven.  
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Agenda 

13:30  Doors open 

14:00  Welcome: The
  Filip Ponsaerts

14:10  Invomec: 25 years of services and its futu
Herman Maes

14:30  ASIC versus FPGA: a business perspective
  Ramses Valvekens

14:50  Europractice: how to get your chips produced
  Carl Das –

15:10  Pauze. 

15:40  EDM: PCB/PBA design and 
  Geert Willems 

16:00  COHESI platform
  Christophe Bruynseraede 

16:20 Q & A – discussie ronde

16:45  Netwerking met een drankje en een hapje
 
Tijdens de pauze en netwerking kan u 
standen. 
 
 
 
Praktische informatie 

• Deelname EDM workshop:
o Deelname is gratis
o Inschrijving via e-mail:

• Meer info: 
o Filip Ponsaerts, 
o edm@imec.be 

 
 
Het Electronic Design & Manufacturing programma

Wenst u meer te weten te komen over de voordelen en voorwaarden voor 
partnerschap of lidmaatschap van het EDM programma, neem dan contact op 
met: Filip Ponsaerts - Filip.Ponsaerts@imec.be
Meer EDM info ook op: 
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Hoe imec bereiken? 
 

 
 

 
 

Overflow parking imec op het wetenschapspark: 
 
1. U komt toe uit vanuit Brussel (E40) of vanuit Hasselt (E314): neem afrit 15 richting  
“Leuven” en volg de Koning Boudewijnlaan (N264) ongeveer 1 km. Aan de 2de 
verkeerslichten draai je rechts in en vervolg richting “Wetenschapspark Arenberg”.  
 
2. Als u komt van Leuven op de Koning Boudewijnlaan (N264): Aan de 2de 
verkeerslichten draai je links in en vervolg richting “Wetenschapspark Arenberg”. 
 
3. U bent nu in de Gaston Geenslaan. Net voorbij de verkeerslichten kan u links 
afslaan, volg de straat tot je de gebouwen ziet van de Bio-Incubator. 
Aan uw rechterzijde vindt u nu de overflow parking van imec. Deze parking is gratis.  
 
4. De ingang van imec is op wandelafstand van de overflow parking. Volg de borden 
die naar imec verwijzen. U zal toekomen in de Steengroevenlaan, volg deze straat 
tot u aan de skybridge van imec toekomt en sla dan rechts af. Volg dit pad tot u aan 
de achterzijde van the toekomsthal van imec  komt. U kan nu de borden volgen en 
inschrijven aan de balie. 
 
 
Opmerking: In geval van GPS, gebruik NIET "Kapeldreef 75" als bestemming; 
gebruik "Gaston Geenslaan" als bestemming. 
 

 


