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Op 6 april 2016 vindt de vierde editie van het User Interface Design seminar plaats in het Evoluon in 
Eindhoven. Door smartphones, smartwatches, Google glass, tablets en andere innovatieve (consumenten)
producten komen gebruikers in contact met nieuwe mogelijkheden in aansturing. Maar zijn deze nieuwe 
manieren ook geschikt voor het aansturen van industriële en professionele producten? Tijdens dit seminar 
worden industrieel ontwerpers, productontwerpers, elektronica-ontwikkelaars, software en hardware 
fabrikanten/leveranciers ingelicht over de mogelijkheden en uitdagingen bij het ontwikkelen  
van aansturingen en interfaces toepasbaar in de industrie.

Welke technieken bestaan er, welke technieken zijn in ontwikkeling en welke partijen zijn nodig voor 
het creëren van de optimale interface voor uw specifieke toepassing? Wat is de invloed op de kostprijs, 
betrouwbaarheid en wat is de standaard in de markt? Het User Interface Design seminar is dé gelegenheid 
om u goed en volledig te laten informeren. In 18 lezingen en 6 workshops komen innovatieve technieken 
en nieuwe toepassingen van bestaande technieken aan de orde. Er wordt aan de hand van voorbeelden 
uitgebreid ingegaan op het ontwerp- en ontwikkelproces, waarbij gekeken wordt naar hardware, 
software, dataverwerking en –weergave. Daarnaast komen ook user experience, ergonomie, psychologie 
en methodieken aan de orde. In de pauzes worden op de kennismarkt de nieuwste componenten, 
toepassingen en oplossingen getoond.

User Interface Design seminar

6 april 2016 – Evoluon Eindhoven

Deelname is kosteloos,  

vooraf registreren verplicht

Informatie en registratie via de website:

www.userinterfacedesignonline.nl

Nieuw in het programma

Workshops
Naast het reguliere lezingenprogramma worden ook workshops georganiseerd. Per workshop 
kunnen maximaal 10 personen aansluiten. De exposant bepaalt met het uitgeven van een ‘golden 
ticket’ wie de workshop mag volgen. Neem contact op met het bedrijf om de workshop te volgen  
of loop op het event zelf langs.

Counselling sessie
Bezoekers met een concreet probleem kunnen vooraf een vrijblijvende sessie inplannen met  
een expert. Er zijn specialisten op het gebied van:  
• Behuizingen,
• Design,
• Drukknoppen / membraamschakelaars / joysticks / trackballs,
• Embedded systemen,
• Frontpanelen,
• Graphical User Interface,
• Ontwerpproces,
• Software en
• Touchscreens

Op onze website ziet u per specialisme met welke bedrijven u een afspraak kunt plannen.

USER INTERFACE DESIGN SEMINAR
Engineering & Design

http://www.userinterfacedesignonline.nl
http://userinterfacedesignonline.nl/counselling/


Tijd Lezing

09.00 - 09.30 Ontvangst

09.30 - 10.00 Usability in healthcare: a matter of life or death
Usability in healthcare can be a matter of life or death. We, as designers and developers, play a central role in determining User Experience and Safety of the 
interaction with a system. In this presentation we’ll discuss the importance of applying usability engineering in the design and development process. We’ll also 
illustrate the process with a medical case study.
Jon Pluyter, Philips Healthcare

10.00 - 10.30 Humor in the interface
Humor is still a underdeveloped research area in Human-Computer Interaction (HCI). That used to be the case too  when emotions were concerned, but 
nowadays psychological theories about emotion are embraced by HCI researchers working on affective computing. Will the same happen with humor? In this 
talk we will look at attempts to model humor, going from verbal to pervasive humor, and we will show examples of humor in smart environments and playable 
cities that have become possible because of new sensor and actuator technology. Rather than making a humorous remark, can we expect that in the future smart 
technology allows us to create humorous situations?
Anton Nijholt, University of Twente & Imagineering Institute, Malaysia

10.30 - 11.10 Pauze

  Workshops  
(max. 10 pers. aanmelden via bedrijf)

11.15 - 11.40 Capacitive sensing - 
technologische uiteenzetting, 
do’s and don’ts
De spreker geeft een overzicht van 
een aantal praktische manieren 
waarop capacitive sensing kan 
worden gedaan. Dit gaat van 
eenvoudige knoppen en sliders 
(met/zonder verlichting en met/
zonder folies) tot full blown 
multitouch folies. Daarna volgt een 
overzicht van de verschillende 
soorten folies en hun eigenschappen. 
Tot slot wordt een aantal 
praktijkvoorbeelden gedemonstreerd 
met knoppen, sliders en touchscreen
Peter van Grieken, Team1 Electronics 
en Dekimo namens Sommer Benelux

Custom designed user interfaces
Specific applications need a user 
interface for defined requirements. 
Translating requirements to a 
satisfactory and manufacturable 
design is a challenge, especially 
when there are many different 
technologies available. Using multiple 
examples from medical, automotive 
and industrial applications Molex will 
show the capabilities and possibilities 
of a custom made design. Examples  
include applications used for direct 
skin contact, flexible circuits and 
automotive design. 
Neal O’Hara, Molex on behalf of Arrow

User Interface Design voor 
gebruiksvriendelijke UI’s van 
professionele apparaten
User interfaces van professionele 
producten zijn nog al te vaak slecht 
afgestemd op de verschillende 
gebruikers. Met eenvoudige methoden 
en handige vuistregels kan de 
gebruiksvriendelijkheid van user 
interfaces aanzienlijk verbeterd 
worden. In deze lezing wordt het effect 
van een aantal van deze methodes en 
vuistregels geïllustreerd aan de hand 
van gerealiseerde projecten. 
Jan Roelof Kortstra, Ko:work

Workshop: Programming 4D
systems intelligent graphic
OLED & LCD display modules
using 4D Workshop4 IDE
4D Workshop4 is a comprehensive 
software IDE for Microsoft 
Windows that provides an 
integrated software development 
platform for all of the 4D family  
of processors and modules.  
The IDE combines an Editor, 
Compiler, Linker and Downloader 
to develop complete 4DGL 
application code. All user 
application code is developed 
within the Workshop4 IDE. 
Dario Huth, 4D Systems on behalf of 
Texim Europe
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11.45 - 12.10 RockTouch: PCAP Touch 
Integration, passing EMC 
regulations & new firmware 
capabilities
This presentation will show you 
how to create the best hardware 
integration for the Rocktouch 
Projective Capacitive Touch (PCAP) 
in different application scenarios, 
from indoor to outdoor use, and 
how Rocktouch can support you to 
pass EMC, we will show different 
Mounting Integration Methods 
and we will explain the role of 
the Chameleon firmware setting 
solution for: gloved hand, Palm 
Rejection, Full Water.
Davide Terrenghi, Rocktouch on 
behalf of Alcom electronics

Successful user experience?
Productbeleving in de wereld
van nu
User interface verschuift naar User 
experience. Wat is User experience en 
wat veroorzaakt deze verschuiving? 
Aan de hand van een concreet 
voorbeeld over een paslezer en 
toegangslezer met een pincode laat 
de spreker de wijzigingen in beleving 
voor gebruikers en de gevolgen voor 
het (elektronica-)ontwerp zien.
Sonno Witjes, Ontwerpstudio DUNC  
en Expice Hoorn

Ergonomie in de automotive
Een ‘operator omgeving’ waarin 
bijna iedereen zich, al dan niet 
dagelijks, begeeft: de cockpit van 
uw auto. EAO Automotive, dé expert 
in human machine interfaces, 
neemt u in vogelvlucht mee langs 
diverse bedieningsontwerpen en 
toont belangrijke aspecten van de 
ergonomie in de auto. Tevens wordt u 
geboeid door huidige trends en wordt 
een tipje van de sluier opgelicht van de 
technologie voor de (nabije?) toekomst.
Frank Hirschberger, EAO Automotive GmbH

Workshop: HMI binnen vier uur
Tijdens de workshop wordt 
uitgelegd hoe in een korte tijd 
een praktische Human-Machine 
Interface met communicatie te 
ontwikkelen is. Met behulp van 
verschillende modules kan binnen 
vier uur met minimale resources 
een user interface ontwikkeld 
worden. De ‘smart’ TFT range van 
Itron bestaat uit vier display versies 
voorzien van een ARM controller 
die de ontwikkelaar in staat stelt 
de module als host of als slave in 
te zetten.
Wesley Witteveen, Telerex Nederland

12.15 - 12.40 Hybrid touch solutions
In several industries or harsh 
environments we often see that the 
use of plain touch is not the most 
appropriate solution. Therefore we 
can combine different techniques 
such as membrane keypads, 
touch-keys, push-buttons and 
switches, with ‘touch’ and build it 
entirely in one of our enclosures. 
Each solution requires its own 
specific treatment. You get a clear 
overview of our capabilities.
Mathias Bünte, BOPLA Gehäuse 
Systeme GmbH

De uitdaging die industriële 
tablet heet 
Tablet PC’s worden steeds vaker 
bedrijfsmatig toegepast. De vraag is 
alleen: volstaat een consumenten- 
tablet wel in een industriële 
omgeving? Wat zijn de verschillen 
tussen een consumenten- en een 
industriële tablet en wat zijn de 
design implicaties ervan? Graag 
vertellen we u over de uitdagingen 
van het design van een industriële 
tablet, het gebruikersgedrag 
in verschillende markten en de 
technische aspecten die hiermee 
gemoeid zijn.
Pascal Borgstijn, AAEON Technology 
Europe B.V. namens Texim Europe

Do I need UX Designer?
As User Experience (UX) design is 
becoming more popular in product 
and software development, the 
question that often rises is: what does 
a UX consultant do? There are many 
answers to this, because UX design 
is not one thing. It is a collective term 
to describe all activities that lead to a 
good user experience for your product. 
During this presentation we explain 
what these activities are, and how to 
select the right UX designer for your 
project.
Eline Jansen, Alten Nederland

Workshop: Hoe ontwikkelt 
Danielson PCAP 
touchscreens die voldoen aan 
úw eisen en wensen?
Workshop over de ontwikkeling 
van customized PCAP 
touchscreens die volledig voldoen 
aan de industriële normen en 
wensen van de klant. Hierbij 
valt te denken aan de controller 
selectie, EMC eisen, bediening 
met handschoenen, handpalm 
en water rejection, etc. Tijdens 
de workshop zal de deelnemer 
zelf kunnen ervaren hoe wensen 
worden geïmplementeerd en 
wat het verschil is tussen de 
Danielson touchscreen en de 
standaard touchscreen.
Afdeling Technology Development, 
Danielson Europe B.V. 

12.45 - 13.40 Lunchpauze
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13.45 - 14.10 Smart design for smart devices
Onder de noemer ‘Lava Lab’ daagt Lava klanten uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, door samen te experimenteren met design en technologie. Aan 
de hand van onderzoek en praktijkvoorbeelden toont Klasien van de Zandschulp hoe connected devices en wearables kunnen worden toegepast op bijzondere 
locaties als musea en landbouwbedrijven.
Klasien van de Zandschulp, Lava

14.15 - 14.40 HAPTIVITY – A new kind of 
virtual reality technology
Kyocera Corporation introduces 
‘Haptivity’, a new virtual reality 
technology that allows the 
simulation of mechanical button 
operation on touch screens, touch 
pads or similar HMIs. The button 
impression is achieved with a 
distinctive micro-vibration of the 
touch surface after exceeding a 
certain pressure threshold during 
the operation. It is controlled by 
the Kyocera HAPTIVITY controller.
Kyocera Display Europe on behalf of 
Adelco Electronics

Differentiation by innovation and
design
Hoe kan uw product zich blijven 
onderscheiden in een verzadigde 
markt? Wat zijn de belangrijkste 
kenmerken voor een succesvolle User 
Interface Design? Aan de hand van 
concrete praktijkvoorbeelden, zal de 
spreker inzicht geven in het verhaal 
van hoe technologie de wensen van de 
designer kan vervullen.
Steven Dehollander, Pilipili namens Quad 
Industries

Workshop: Persona’s 
als hulpmiddel voor het 
gebruiksvriendelijk maken 
van UI’s: een introductie
Een persona is een fictief persoon 
die een bepaald type gebruiker 
karakteriseert. Het definiëren 
van verschillende persona’s helpt 
bij het verkrijgen van inzicht 
in de doelen, behoeften, en 
beperkingen van verschillende 
soorten gebruikers en daarmee 
in het gebruiksvriendelijk maken 
van UI’s. In deze workshop wordt 
het begrip persona kort ingeleid 
en wordt een start gemaakt met 
het beschrijven van verschillende 
persona’s.
Maurits de Koning en  
Jan Roelof Kortstra, Ko:work

14.45 - 15.25 Pauze
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15.30 - 15.55 Innovatie in de detailhandel: de 
virtuele paskamer
Wachtrijen voor de paskamers 
van een kledingwinkel behoren tot 
de geschiedenis. In opdracht van 
De Bijenkorf ontwikkelde Addikt 
een virtuele paskamer waarbij 
kledingstukken worden vertoond 
gedrapeerd over het lichaam van 
de klant door middel van slimme 
camera’s, sensoren en realtime 3D. 
Creatief directeur Barry Schwarz 
vertelt hoe deze bijzondere interface 
tot stand is gekomen.
Barry Schwarz, Addikt

Workshop: Usability Testing
Performing a live usability test with 
a group of people on an application 
of one of the visitors or an Alten 
application. Professional guidance of 
Alten UX consultants will be present.
Alten Nederland

Workshop: Demonstratie 
UniCTouch en Capacitive 
sensing
Met ‘Universal Capacitive Touch’ 
wordt capacitieve bediening 
mogelijk door verschillende, ook 
geleidende, materialen. Elke 
detectie (Slider, wiel, toets etc.) 
is realiseerbaar. De UniCTouch 
technologie maakt gebruik van 
een eenvoudige elektronica en 
-laminatie en werkt op basis van 
een flexibele layer. Daarnaast 
functioneert UniCTouch met 
zowel handschoenen als met 
water en is bestand tegen diverse 
temperaturen. 
Cedric Blomme, Clicktouch namens 
Sommer Benelux

16.00 - 16.25 De gebruiker centraal
Technologie wordt steeds geavanceerder maar hoe helpt het de gewone gebruiker? Zijn we eigenlijk wel in staat op de juiste manier te communiceren met de 
niet technologie gedreven mens? Apple werkt al jaren aan nieuwe technologieën waarbij de focus erg sterk ligt op het minimaliseren van de gebruikersinterface, 
waarom is grootvader blij met een iPad? En hoe brengen we technologie dichter bij de gebruikers zonder het contact met hen te verliezen? Hoe kan een 
technologie zoals Homekit ontwikkelaars helpen in contact te blijven met zijn gebruiker? Wat maakt jouw product straks succesvol?
Bram Elderman, Apple

16.30 - 17.30 Borrel

exposanten en partners 6
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Partners

Organisatie

Member of the SCHURTER Group

www.alcom.nlwww.adelco.nl

www.fhi.nl

www.sommerbenelux.nl

www.alten.nl

www.engineersonline.nl

���.�������-������.���

www.telerex-europe.com

www.amkor.nl

www.engineersonline.nl

www.texim-europe.com

www.apem.nl

www.engineersonline.nl

www.arrowce.com www.batenburg-elektronica.nl

www.etotaal.nl

www.danielsoneurope.nl www.eao.com www.expice.nl www.kowork.nl www.pmkomponenten.nlwww.metafas.nl

www.quad-ind.com

Exposanten

www.bno.nl www.edenspiekermann.com
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www.productmagazine.nl

www.aandrijvenenbesturen.nl www.addikt.tv www.apple.com/nl

www.lava.nl www.utwente.nl
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