Nordisk Test Forum 2018
Call for Papers
Stilling, 27. marts 2018

Call for Papers – NTF TestForum 2018 finder sted i Snekkersten – Overvej din præsentation allerede nu
Årets test-konference holdes d. 27. - 28. november nord for København, tæt på Louisiana og Kronborg Slot. Gå ikke
glip af denne mulighed, så sæt kryds i kalenderen allerede nu og hjælp os med at overgå antallet på 70 professionelle
ingeniører, teknikere og ledere, som deltog i de seneste par år i såvel Helsinki, Tallinn og Malmö.
NTF TestForum
NTF TestForum er den årlige 2-dages konference for professionelle i branchen for test af elektronik i de nordiske og
baltiske lande. Udover dig er deltagerne industriens nøglepersoner såvel som internationale leverandører af test-løsninger og måleudstyr. Konferencen tilbyder teknisk relevante præsentationer af metodologier, værktøj, moduler/instrumenter, tilgængelig teknologi og Best Practice. For at opnå det bedste resultat med konferencen er det vigtigt, at
nogle af jer er villige til at dele jeres know-how og måder at gøre tingene på, ved at give en kort præsentation på 2025 minutter.
Du finder information om, hvordan du kan indsende dine idéer til interessante tekniske indslag og Best Practice inden
29. juni på dette link: http://www.nordictestforum.org/cfp
Om NTF
NTF blev etableret under TestForum 2001. En gruppe fra den norske elektronikindustri havde netop afsluttet et toårigt
projekt om “Production Test”, og deltagerne ønskede at vedligeholde netværket. Desuden var den britiske industris
TestForum repræsenteret på konferencen, og nordiske behov mentes at kunne dækkes ved en lignende organisation.
Formålet med NTF er at tilbyde et forum, hvor ledere, testingeniører og andet faglært personale inden for test af elektronik kan udveksle erfaringer, idéer og anden relevant viden inden for dette teknologiske område i elektronikindustrien i Norden og Baltikum. I øjeblikket er det vigtigste interesseområde NTF produktionstest af printplader og systemer, men vi ønsker at være fordomsfri.
NTF-udvalget arrangerer efter behov åbne møder med specifikke emner, der forventes at være af interesse for medlemmerne. Ud over disse møder er udvalget tillige ansvarlig for planlægningen af TestForum, en årlig konference, der
normalt afholdes sidst i november.
Medlemskabet af NTF er gratis!
Er du involveret i produktionstest, valideringstest og inspektion af elektronik, og er dit professionelle arbejde relateret
til aktiviteterne i de nordiske og/eller baltiske lande som test-ingeniør, design-ingeniør, fabrikant, leverandør af løsninger, konsulent eller lignende? Vi vil opfordre dig til at registrere dig som medlem af Nordic Test Forum.
Yderligere information og vigtige datoer findes på følgende hjemmeside: http://www.nordictestforum.org

