Τρίτη, 24 Μαΐοσ 2011

NETWORKING DAY
Σσνεργασία στην Έρεσνα & Επαγγελματικές
Προοπτικές Νέων Επιστημόνων

Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Σσστήματα

BLUEdev ΕΠΕ

Σπλεδξηαθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν
Παλεπηζηήκην Παηξώλ

10:00-15:30

Τερλνινγία, εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία
-

Η BLUEdev έρεη απνθηήζεη ηερλνγλσζία ζηελ αλάπηπμε
ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ

-

Απνηέιεζκα ηεο ηερλνγλσζίαο απηήο είλαη ε αλάπηπμε ελόο
ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ κε ηελ
αλάπηπμε αζύξκαηνπ δηθηύνπ αηζζεηήξσλ.

-

Σην ζύζηεκα ε εηαηξία έρεη πιήξε θπξηόηεηα ζην πιηθό (HW), ην
ινγηζκηθό (SW) αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηβιήκαηνο.

-

Ωο απνηέιεζκα κπνξνύκε εύθνια λα πξνζαξκόζνπκε ην ζύζηεκά
καο ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε ηειηθήο εθαξκνγήο.

Εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη επηηπρίεο

- Δελ ππάξρεη αθόκε εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα αιιά πηζηεύνπκε όηη
ζύληνκα ζα μεθηλήζνπκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ
πξντόληνο ζην εμσηεξηθό.

- Τνπο επόκελνπο κήλεο ζα θπθινθνξήζεη ην
πξντόλ ζηελ Ειιεληθή αγνξά κέζα από κηα
πηινηηθή παξαγσγή πνπ εηνηκάδνπκε.

Πξνβιέςεηο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Η αλάπηπμε ηνπ πξντόληνο είλαη αληαγσληζηηθή ζε όια ηα επίπεδα
έρνληαο δώζεη πξνζνρή ζηα πςειά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ην
ειάρηζην δπλαηό θόζηνο θαη ηελ δπλαηόηεηα επέθηαζεο.
Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ ρξήζε ηνπ zigbee ζε πξντόληα πνπ
απεπζύλνληαη ζηελ αγνξά ηνπ Smart Grid ην 2014 ζα θηάζνπλ ηα 750
εθ. θνκκάηηα.

Σπλεξγαζίεο πνπ έρεη ή ζέιεη λα αλαπηύμεη ε επηρείξεζε

-

Η BLUEdev αλαδεηά ζπλεξγάηε πνπ ζα κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη
ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ πξντόληνο ζε πξώηε θάζε
θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξέζεη λα ην εμειίμεη παξαθνινπζώληαο ηηο
ηάζεηο ηεο αγνξάο.

-

Η ζπλεξγαζία κε θάπνην ελαιιαθηηθό πάξνρν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
είλαη επίζεο ζηνπο ζηόρνπο καο.

-

Τέινο ζπλεξγαζίεο κε ηα Ειιεληθά Παλεπηζηήκηα είλαη πάληα ζηνπο
ζηόρνπο καο ηόζν ζε επίπεδν εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ όζν θαη
ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο γηα δηπισκαηηθέο/δηδαθηνξηθέο εξγαζίεο ή
πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ.

Αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε εηδηθόηεηεο θαη πξνζσπηθό

• Μεραληθόο ινγηζκηθνύ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ,
με εμπειπία
• ππογπαμμαηιζμού μικποεπεξεπγαζηών (π.χ. ARM)
• Λειηουπγικών ζυζηημάηων (RTOS, embedded linux)
• Μεραληθόο ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ,
με εμπειπία
• .NET 4.0 framework, και ιδιαίηεπα γνώζη WCF, WWF
και reflection ηεχνικών
• SQL Server και SQL Integration and Reporting
services

