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Kozio udnævner EP-TeQ til distributør
i Norden, Baltikum og Benelux
Stilling, 5. februar 2018
Det glæder os at kunne meddele, at EP-TeQ har underskrevet kontrakt med Kozio om salg og
distribution af deres softwareprodukter i Norden, Baltikum og Benelux.
Kozio tilbyder en software-løsning til DDR-tuning og omfattende verificering, hurtig Flashprogrammering og automatiseret funktionstest på PCBA-niveau. Løsningen indeholder embedded
firmware, interaktive brugerapplikationer og et API til automatisering af test. Firmwaren kører på
target-boardet, uden at der er behov for at foretage ændringer, og kræver kun en kørende processor og JTAG eller seriel port. Applikationerne sørger for et enkelt setup og en nem konfigurering af test og programmerings-sekvenserne. De funktionelle tests og programmeringsalgoritmerne kører ved fuld processor-hastighed.
“EP-TeQ er en respekteret virksomhed med mange års erfaring på det nordiske og baltiske marked, og er derfor ideel til at få Kozio’s fordele ud til en bred vifte af innovative kunder,” siger Joe
Skanzinski, teknisk direktør ved Kozio. ”De har en dyb teknisk viden og en fremragende kundeservice, og vi er glade for at skulle arbejde sammen med dem. Vi er sikre på, at de vil forbedre
vores service til en udvidet kundekreds”.
”Vi har i adskillige år syntes, at teknologien og produkterne fra Kozio var meget spændende, og
den seneste udvikling af deres produkter gjorde beslutningen nem for os’, siger Lars KongstedJensen, direktør ved EP-TeQ. ”Der understøttes et større antal processor-typer i dag, hvilket er
et bedre match til de udfordringer, som kunderne i vores område oplever. Nye højhastighedsteknologier i kunde-produkter har et åbenlyst behov for især auto-kalibreringen af DDRparametre samt den semi-automatiserede registrering og funktionstest af tilknyttede ressourcer.
Derved opnås store besparelser i form af mindre besvær, tid og omkostninger. Og, den meget
hurtige Flash-programmerings-teknik gør kun løsningen endnu mere fordelagtig”.
Mere om Kozio
Kozio er en amerikansk softwarevirksomhed, der er grundlagt i 2003. Den arbejder tæt sammen
med IC-producenter, leverandører af JTAG Programmer og Boundary Scan-leverandører. Kozio
hjælper ingeniører i hundredvis af virksomheder og har en kundedatabase med blandt andre
navne som ASSA ABLOY, Ciena, Cisco, GE, Harris, Honeywell, NASA og Xerox.
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EP-TeQ har en unik kombination af know-how, værktøj og maskiner til alle elektronik-processer
– Design, Produktion og Kvalitetssikring, hvilket sætter os i stand til at hjælpe dig gennem din
investeringsproces: Før – ved at arbejde sammen med dig om kravspecifikation og konfiguration.
Under – ved at hjælpe dig med at udvælge de nødvendige maskiner/værktøj og uddannelse.
Efter – ved at give dig service og support, så der sikres optimal kvalitet og pålidelighed i produktionen.
For yderligere information, venligst kontakt Lars Kongsted-Jensen på +4520983730. Se også
www.ep-teq.com under Kozio.
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