
De beste prijs / kwaliteit verhouding in tijd, 

rekening houdend met de ‘Product Life Cycle’

Presentatie is gericht op Projective Capacitive Touchscreens (PCAP)



Voorstellen

Ronald van der Voort

SCHURTER Electronics B.V.

Product Manager Touchscreens

Commercieel Ingenieur

 20 jaar ervaring in de touchscreen branche

 Ervaring in

 Product ontwikkeling

 Productie

 Inkoop Azië

 Product Management
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Introductie Projected Capacitive Touchscreens

 Is publiek breed bekend geworden door de introductie van de ‘IPhone 1’ in 2007

 Kenmerkend is het bedienen van een LCD scherm door glas!
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Industriële Touchscreens

 Resistieve Touchscreens worden nog steeds het meest gebruikt!

 Kosten effectief en flexibel in productie en gebruik!
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Industriële Projected Capacitive Touchscreens

 Zijn op de markt gekomen rond 2010

 Ook wel bekend als “PCI” / “PCAP“ touchscreens

 Alle nieuwe industriële ontwikkelingen zijn gebaseerd op deze technologie
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Verandering van kritische aspecten

Projective Capacitive
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‘Levenscyclus’ van de technologie

 Hoe volwassen is de PCAP technologie?

10 vinger bediening

1-10mm glas

EMC 10V/m, 10Vrms

Waterafstotend

Gebruik handschoenen

Het is nog lastig om een perfecte touchscreen te configureren!

Introductie Groei Volwassenheid Neergang
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Innovatie van consumenten producten

Introductie

Volgende model

±1 jaar

Mobiele telefoon

Introductie 

Volgende model
Laptop

±2 jaar

Introductie

Volgende model

Televisie

±3 jaar

Voornamelijk gebaseerd op 

nieuwe technologieën en 

nieuwe functies
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Innovatie van industriële producten

Introductie 

Volgende model

±1 jaar

Mobiele telefoon

Introductie

Volgende model

4-5 jaar

Industrieel

Introductie

Volgende model

5-7 jaar

Medisch
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Tussen conclusie

Consumenten markt

 Technologie verandert snel

 Consumenten passen zich heel snel aan de nieuwe technologieën

 Snelle product introducties

Industriële markt

 Nieuwe consumenten technologie niet altijd beschikbaar of geschikt

 De industriële markt kan de consumenten markt niet snel genoeg volgen

 Lange product levensduur verwachtingen
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Verwachte levenscyclus

Mobiele telefoonNeergangVolwassenheidGroeiIntroductie

2-3 jaar

IndustrieelNeergangVolwassenheidGroeiIntroductie

10 jaar

MedischNeergangVolwassenheidGroeiIntroductie

12-20 jaar
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Beschikbaarheid van essentiële componenten

LCDNeergangVolwassenheidGroeiIntroductie

5 jaar

Touchscreen controllerNeergangVolwassenheidGroeiIntroductie

5-7 jaar

Basis materialenNeergangVolwassenheidGroeiIntroductie

6-10 jaar

Veel fabrikanten van 

componenten worden gedreven 

door de consumentenmarkt!

Industriële klanten zijn maar 

klein deel van hun omzet!
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Maar denk ook aan…

What caused the electronics shortage?

The shortage appears to be coming from increasing demand, across all sorts of market segments in a lot of 

different global markets, and suppliers having been impacted by excessive inventory in the past (during the 

economic slowdown/recession), not building up capacity to meet that demand.

It’s gotten to a critical point where they’re just unable to meet it. It’s really a simple supply and demand 

imbalance. The imbalance is now in favor of too much demand.

Are we talking about just specific types of components?

It seems to be all sorts of components across the board — small commodity type capacitors and resistors. 

We’re seeing those go out (of stock) as well as custom integrated circuits (IC) which are more complicated and 

have longer lead times. We’re seeing lead times of 20 weeks on some basic parts. We’re seeing quoted lead 

times (which doesn’t mean we can’t find better) of up to 10 months to a year.

Bronvermelding; East West, March 15, 2018 by Patty Rasmussen

Electronics Components Shortage
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http://news.ewmfg.com/blog/author/patty-rasmussen


Effecten component veranderingen in een 

industrieel product

IndustrieelNeergangVolwassenheidGroeiIntroductie

10 jaar

 2 tot 3 component wijzigingen zijn te verwachten in de levensduur van het product

 Een component wijziging vereist een product vrijgave

 Betrouwbaarheid is erg belangrijk!
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Effecten component veranderingen in een 

medisch product

MedischNeergangVolwassenheidGroeiIntroductie

12-20 jaar

 3 tot 5 component wijzigingen zijn te verwachten in de levensduur van het product

 Een component wijziging vereist een product vrijgave en een product certificatie

 Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van componenten zijn beide belangrijk!
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Consequenties component wijzigingen

 Product aanpassingen moet overwogen worden in de levensduur van een product

 Product aanpassingen zijn lastig:

 Nieuwe kwalificaties vereist

 Nieuwe certificatie vereist

 Nieuwe documentatie vereist
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Projectkosten ontwikkeling lange levenscyclus product

Introductie Groei Volwassenheid Neergang

Totale levensduur kosten

Einde van de levensduur

LCD

Controller

Touchscreen

2de LCD & 2de Controller 

& Touch materiaal

Startup kosten
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Projectkosten ontwikkeling korte levenscyclus product

Introductie Groei Volwassenheid Neergang

Totale levensduur kosten

Einde van de levensduur
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Levenscyclus en oplossingen

De levensduur van het product bepaald dus sterk je beste prijs / kwaliteit oplossing

Standaard componenten                                                                     Klant specifieke oplossingoplossing

Korte levensduur                                                                                                 Lange levensduurlevensduur

Standaard / klant specifiek

Je wilt een goede grip op 

de toeleveringsketen om 

wijzigingskosten te 

minimaliseren!
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Levenscyclus en oplossingen

De levensduur van het product bepaald dus sterk je beste prijs / kwaliteit oplossing

Standaard componenten                                                                     Klant specifieke oplossingoplossing

Korte levensduur                                                                                                 Lange levensduurlevensduur
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Klant specifieke oplossing, 

voorbeeld LCD scherm

Introductie Groei VolwassenheidNeergang

LCD

Toepassing 
mechanische 

constructie voor 
eenvoudige 

verandering van 
type LCD
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Klant specifieke oplossing, 

voorbeeld Touchscreen controller

Introductie Groei VolwassenheidNeergang

Controller

Ontwerp een eigen 
controller om 
mechanische 

comptabiliteit te 
blijven garanderen 
voor een langere 

tijd
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Klant specifieke oplossing, 

voorbeeld Touchscreen sensor

Introductie Groei VolwassenheidNeergang

Touchscreen

Gebruik een klant 
specifieke 

Touchscreen sensor 
om de technologie 

ontwikkeling te 
blijven volgen en de 
beschikbaarheid te 

beheersen
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Projectkosten ontwikkeling van een

klant specifieke oplossing 

Introductie Groei Volwassenheid Neergang Einde van de levensduur

LCD

Touchscreen

2de LCD & 2de Controller 

& Touch materiaal

Controller

Startup kosten
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Totale levensduur kosten van een 
klant specifieke oplossing

Startup kosten

Totale levensduur kosten van 
standaard componenten

Bij de start van het project hogere initiële 

kosten maar betere kosten beheersing over 

de gehele levensduur van het project!

Project kosten kunnen significant lager 

uitpakken dan standaard componenten!

Klant specifieke

oplossing heeft 

vaak vergelijkbare 

stuksprijzen!
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Invloed leverancier op product veranderingen

Voor een goede overgang van een product verandering, is het volgende benodigd:

 Kennis van de gebruikte materialen en de fabrikant hiervan

 Eigendom van de product ontwerp 

 Eigendom van de software (firmware)

 R&D middelen bij de leverancier

Een leverancier met volledige kennis van de complete productieketen kan je deze 

service verstrekken!
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Kennis van de leverancier

Klant specifieke oplossing

Standaard componenten

Distributeur Fabrikant
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Componenten /  complete oplossingen

Wat is je product?

Losse componenten                                                                     Complete oplossing Product omvang

Koper Leverancier Verantwoordelijkheden 
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Hoe kan een complete oplossing kosten verminderen?

Form

 Leverancier verstrekt verwisselbare touchscreen oplossing

Fit

 Mechanische aanneming van nieuwe componenten (d.w.z. Touch sensor, LCD, controller)

 Eigendom van ontwerp bestanden en firmware

 Selectie van materialen met lange levensduur

Function

 Gegarandeerd functionaliteit

 Klimaat kwalificaties

 EMC kwalificaties

De leverancier zal de verantwoordelijkheid nemen zodat een

Form, Fit, Function product kan worden geleverd in de ‘product life cycle’!
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Ons advies

 Volg de innovaties en technologieën in de markt

 Bepaal aan de start van het project de levenscyclus van het product!

 Kies een partner (leverancier) die past bij de levenscyclus van het product!

 Kies de diepgang van het product welke je wilt inkopen!

 Samen met je partner zal je de beste prijs / kwaliteit oplossing vinden welke 

past binnen de levenscyclus van het product

2018, Ronald van der Voort



Heeft U nog vragen?

Technologie

Kennis

Leverancier

Diepgang

Levensduur

€
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