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EAO Klant Magazine

Persberichten vanuit de EAO Groep

Voor meer informatie betreffende deze persberichten verwijzen wij u 
graag naar www.eao.nl en vervolgens “bedrijf” en “persberichten”.

Tentoonstellingen
en Beurzen
IAA 15/09/05 - 25/09/05

Commercial Vehicles

Frankfurt, Germany

Eltefa  21/09/05 - 23/09/05

Electronic design and components

Stuttgart, Gemany

APTA 26/09/05 - 28/09/05

Transport Dallas, Texas, USA

APS 27/09/05 - 29/09/05

Security Paris, France

Scanautomatic 18/10/05 - 21/10/05

Automation Gothenburg, Sweden

Bus World 21/10/05 - 26/10/05

Transport Kortrijk, Belgium

Railtec 07/11/05 - 09/11/05

Rail Dortmund, Germany

Cartes 15/11/05 - 17/11/05

Smart Cards Paris, France

SPS/IPC/DRIVES 22/11/05 - 24/11/05

Automotive Nuremberg, Germany

Bovenstaand overzicht was actueel ten tijde
van het drukken van deze In Touch uitgave.

Bezoek onze website www.eao.nl voor de
meest actuele informatie over de producten
en deelname van EAO op beurzen.

Maak van tevoren online vast een 
afspraak met ons voor een ontmoeting 
op onze stand.

Met de serie 71 meerdere
combinaties mogelijk

EAO, de expert in Mens-Machine-
Interface, biedt met de nieuwe serie
71 uitsluitend voordelen. Een uniek
montagesysteem garandeert snelle
montage van de drukknop op de
printplaat; “klik is klaar”. De nieuwe
serie 71 bespaart op
bedradingkosten en montagekosten.

Met de geringe inbouwdiepte van
slechts 44 mm biedt de serie 71
uitkomst. Hierdoor is deze serie
uiterst compact en laat zich
gemakkelijk inbouwen als de ruimte
beperkt is.

Speciaal voor slechtzienden heeft
EAO een nieuw bedieningspaneel !

Slechtzienden, die ook vaak moeite
hebben met het onderscheiden van
de kleuren rood en groen, kunnen
problemen hebben met het
bedieningspaneel van apparaten.
Hiervoor heeft EAO een keypad
ontworpen, waarvan de knoppen
verlicht zijn met helder blauwe LED’s.

Een “Tiresias” letter optie verhoogt de
leesbaarheid voor de slechtzienden.
De keypads zijn tevens verkrijgbaar
met een “herkenningspunt voor
blinden” op toets 5 tezamen met
verhoogde letters inclusief “o” en “x”.

Ergonomische beveiligingsoplossingen van EAO

EAO, de expert op het gebied van Mens-Machine-Interface, brengt sleutelschakelaars
op de markt, die bescherming bieden tegen ongeoorloofd gebruik.

EAO begrijpt dat de interface tussen mens en machine een belangrijke rol speelt in
het ergonomisch ontwerp van een applicatie. Immers hoe gebruiksvriendelijker het
product, des te minder kans er is op productie stilstand.

EAO voegt een nieuw verlicht
keypad toe aan de succesvolle 
W. serie.

EAO heeft een nieuw verlicht keypad
met 16 toetsen toegevoegd aan de
uiterst succesvolle W.serie. Voor het
comfort van de gebruikers kunnen de
toetsen van de keypads verlicht
worden d.m.v. gele, rode, groene of
blauwe led’s. De keypads zijn
verkrijgbaar met montage aan de
voorzijde of achterzijde zonder dat
speciaal gereedschap voor montage
nodig is.

EAO kantoren wereldwijd

Telefoon Website

Oostenrijk +49 (0) 201 85 87 0 www.eao.at

België +32 (0) 3 777 82 36 www.eao.be

China + 852 (0) 27 86 91 41 www.eao.hk

Frankrijk +33 (0) 1 64 43 37 37 www.eao.fr

Duitsland +49 (0) 201 85 87 0 www.eao.de

Japan +81 (0) 3 5401 0953 www.eao.jp

Nederland +31 (0) 78 653 17 00 www.eao.nl

Zweden +46 (0) 8 683 86 60 www.eao.se

Zwitserland +41 (0) 62 388 95 00 www.eao.ch

Verenigd Koninkrijk +44 (0)1444 236000 www.eao.co.uk

U.S.A. +1 (0) 203 877 4577 www.eao.com

Specialist in marktsegmenten

Om zowel op nationaal als op internationaal niveau
succesvol en concurrerend te kunnen werken is het van
belang om met experts samen te werken, die verstand
hebben van de verschillende marktsegmenten.

EAO heeft specialistische kennis op het gebied van:

Transport
Machine-industrie
Telecommunicatie
Procescontrole
Liften en hijswerktuigen
Automotive

…en is marktleider voor de productie en levering van
Mens-Machine-Interface producten en oplossingen
aan deze marktsegmenten.

Als u in contact wilt komen 
met ‘In Touch’….

Als u meer gedetailleerde informatie
wenst over één van de onderwerpen uit
deze In Touch of als u In Touch voortaan
elektronisch wilt ontvangen, bezoekt u
dan onze website op www.eao.nl.
Vervolgens gaat u naar “bedrijf”
“perscentrum” en “magazines”.

Redacteur: Claire Hawes.

In Touch wordt uitgegeven door 
EAO Ltd, Highland House, Albert Drive,
Burgess Hill, West Sussex, RH16 9TN,
UK, Telephone +44 (0) 1444 236000.

www.eao.com



De nieuwe catalogus en website van EAO

EAO heeft een overzichtelijke catalogus met de 
meest verkochte artikelen
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Bij EAO zijn we er trots op dat wij
ons de specialist voor Mens-
Machine-Interface kunnen noemen.
En waarom zijn wij de specialist
voor u ? Omdat een groot gedeelte
van ons succes toe te schrijven is
aan de waardering die wij
gekregen hebben vanwege onze
uitstekende samenwerking met
klanten en leveranciers. Deze
samenwerking stelt ons in staat,
met gebruikmaking van onze
kennis op het gebied van
ergonomie en modern design,
klantspecifieke Mens-Machine-
Interface oplossingen te ontwerpen
en te realiseren.

Een specifiek product uit ons
assortiment zijn de keypads en
keyboard. Het betreft voor het
merendeel niet-standaard
applicaties die om een
klantspecifieke oplossing vragen.

Het thema van deze In Touch is
dan ook “Keypads en Keyboards”.

In dit nummer treft u interessante
artikelen aan over onze keypad en
keyboards solutions, alsmede over
ons aandeel in de bank- en
betaalautomaten branche. Tevens 
is er een artikel opgenomen over
een project bij onze gewaardeerde
klant Dione.

Daarnaast vindt u informatie over
onze nieuwste producten, de
marktsegmenten waarin wij werken
en de beurzen waarop u ons kunt
ontmoeten.

Wij wensen u veel leesplezier met
deze uitgave van In Touch.

Uw vragen en opmerkingen of als
u zelf een bijdrage aan deze
nieuwsbrief wilt leveren zijn van
harte welkom. Stuur hiervoor een
e-mail naar: inTouch@eao.com

Welkom bij In Touch;
de sleutel tot uw
succes

Op maat gemaakte
keypad en keyboard
solutions

EAO heeft twee nieuwe locale websites, de
Nederlandse en de Duitse website,
speciaal ontworpen om te voldoen aan de
specifieke wensen van de nationale
klanten op het gebied van Mens-Machine-
Interface producten en solutions.

De nationale websites van EAO hebben
dezelfde opbouw en structuur als de
internationale website (www.eao.com)
zodat u, door middel van een gemakkelijke
navigatie, volledig toegang heeft tot de
internationale product- en
solutionsinformatie.

De bezoekers hebben daarnaast ook nog
eens toegang tot specifieke en belangrijke
informatie over locale onderwerpen,
technische mogelijkheden, aanvullende
locale producten en service.

Als u dus gevestigd bent in Nederland of
Duitsland, bezoekt u dan onze nieuwe
websites op www.eao.nl and
www.eao.de

EAO heeft een nieuwe catalogus voor
engineers en inkopers. De nieuwe
beKNOPte catalogus is handzaam in het
gebruik, praktisch en zeer overzichtelijk.
De meest verkochte artikelen per series
staan vermeld, zodat u ze snel kunt vinden.

Prachtige productfoto’s per artikelnummer
geven een duidelijk beeld, zodat
vergissingen zijn uitgesloten. Pictogrammen
wijzen u de weg naar de benodigde
accessoires. Daarnaast heeft iedere serie
een kleurcode voor functie en aanvullende
elementen, zoals signaalarmaturen,
verlichting en contactblokken die uw
bestelling compleet maken.

Deze beKNOPte catalogus is verkrijgbaar
in Engels, Duits, Frans, Spaans en

Nederlands. Voor een exemplaar van de
catalogus kunt u contact opnemen met uw
EAO-vestiging of ga naar de groothandel of
ga naar www.eao.nl - product search voor
een elektronisch exemplaar.

De nieuwe Nederlandse 
en Duitse website van EAO

De klantgerichte online
solutions van EAO

We zijn er bij EAO

trots op dat we ons 

de expert in Mens-

Machine-Interface

kunnen noemen.

Jean Marc Appéré,
International Sales Manager,
EAO Frankrijk

Ontwerp
Bij de aanvang van een project
werkt EAO samen met de klant
voor duidelijk advies op het gebied
van concept, ontwerp en uitvoering
van het project. Het advies van
EAO heeft o.a. betrekking op
bescherming van het milieu,
membraan en touch sensitive
technologie, lasergravering,
verlichting, montage, ontwerp,
gebruikersvriendelijkheid en 
tactiel gevoel.

Ergonomie
EAO ontwerpt oplossingen voor
zowel binnen als buiten gebruik.
Afhankelijk van de omgeving heeft
EAO keyboard en keypad solutions
die bestand zijn tegen water (IP67),
warmte, schokken en trillingen. De
keypads en keyboards van EAO
zijn tevens vandaalbestendig.

Lasergravering
EAO maakt gebruik van
geavanceerde lasertechnologie.
Dankzij deze technologie kan 
EAO klantspecifieke karakters,
symbolen, hoofdletters, kleine
letters, logo’s enz. op lenzen of
toetsen graveren.

Gedetailleerde klantspecifieke
oplossingen
Voor meer gedetailleerde informatie
over de keypads en keyboards van
EAO verwijzen wij u graag naar uw
locale EAO vestiging. U kunt ook
onze website bezoeken op
www.eao.nl en vervolgens klikt u
op “oplossingen”.

In een toepassing
waarin geen standaard
product past, ontwikkelt
en produceert EAO op
maat gemaakte
industriële keyboards en
keypads die naadloos
aansluiten op de
applicaties van de klant.

www.eao.com
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Operatie bedrog…

De W.serie en S.serie zijn
hoogwaardige robuuste
mechanische keypads en keyboards
die reageren als een “normaal”
toetsenbord. De bedieningspanelen
zijn samengesteld uit roestvast staal
en Zamac en daardoor de meest
robuuste, duurzame en betrouwbare
producten die verkrijgbaar zijn.

Kenmerken
Volledig metalen constructie en anti
pull-off toetsen. Lasergravering
garandeert duurzaamheid van de
karakters. Montage aan voor- of
achterzijde van het paneel.

Opties
Gecombineerde toetsenborden met
trackball, touchpad en pin pad met 
12 of 16 toetsen. Anti-hacker
bestendig. Verhoogde toetsen die
voldoen aan de bankeisen voor
slechtzienden. Graveren van
gekleurde toetsen door middel van
lasergravering.

Bezoek www.eao.nl en vervolgens
“producten” voor meer informatie
over de mogelijkheden van de
keyboards en keypads van EAO.

Gespecialiseerde keypads en 
keyboards voor het bankwezen.

Banken en andere financiële
instellingen eisen een snelle,
veilige, gebruikersvriendelijke en
kostenverlagende technologie op
het gebied van elektronische
betalingen, omdat snelle financiële
transacties voor consument en
winkelier belangrijk zijn.

EAO voldoet aan deze eisen met
het uitgebreide assortiment van
keypads en toetsenborden die 

ontworpen zijn om naadloos te
integreren met (internet)
betaalsystemen en geldautomaten
voor creditkaarten en bankpassen.

Voor deze snel veranderde markt
heeft EAO keypads en
toetsenborden met een uitstekend
en geruststellend tactiel gevoel
hetgeen essentieel is voor
zelfbedieningsapparatuur.

De keypad en keyboard producten
van EAO zijn sterk, duurzaam en
vandaalbestendig. EAO heeft een
goede naam op het gebied van
robuuste producten die bestendig
zijn tegen inslag, trillingen, vuil en
vocht.

Bezoek www.eao.nl en
vervolgens “producten” voor meer
informatie over de mogelijkheden
van de keyboards en keypads 
van EAO.

De Mens-Machine-
Interface producten
voor intelligente
betaalkaartsystemen
moeten belangrijke
kenmerken hebben,
zoals sterkte,
duurzaamheid,
vandaal- en 
anti-hackerbestendig.

Veilige en gebruikersvriendelijke keypads en keyboards van EAO voor
banken en elektronische betaalautomaten

EAO opent een nieuw kantoor in Italië

Snel, veilig en
gemakkelijk

De robuuste keypads en toetsenborden van EAO uit de W.serie

De vandaalbestendige betaalautomaten van Dione
SecuraCell

Om fraude met creditkaarten drastisch
te verminderen zijn financiële
instellingen wereldwijd bezig met het
vervangen van creditkaarten met
magneetstrip door creditkaarten met
een uitgebreide
beveiligingstechnologie. Het succes 
van deze intelligente systemen is 
echter in hoge mate afhankelijk van 
de ondersteunende technologie.

Tijdens de ontwikkeling van de
SecuraCell, de nieuwste
fraudebestendige betaalautomaat van
Dione – een wereldwijde leverancier
van intelligente betaalsystemen – werd
een specialist gezocht voor de
integratie van een robuust keypad.
Dione stelde strikte eisen aan de
applicatie om te voorkomen dat

criminelen de beveiliging
in gevaar kunnen brengen.

Dione eiste een
kostenbesparende oplossing
gecombineerd met flexibiliteit,
betrouwbaarheid,
gebruikersvriendelijkheid en
een modern ontwerp.

Vanwege de
specialistische kennis is de
keuze op EAO gevallen. EAO kent
immers de beveiligingseisen van
financiële instellingen. Daarnaast werkt EAO
met betrouwbare toeleveranciers van encryptie
systemen waardoor de beveiliging kan worden
gegarandeerd.

Bezoek www.eao.nl en vervolgens “oplossingen” voor meer
informatie over de klantspecifieke oplossingen van EAO.

Het eindproduct
Het eindproduct bestond uit
een robuust metalen keypad
met een metalen frontplaat en
concave toetsen met een
voelbaar herkenningspunt op
de toetsen “5”, “CNL” en “ENT”.
Het keypad voldoet geheel aan
alle technische en
vandaalbestendige eisen.

Omgevingsbeveiliging
Bij de aanvang van de
ontwikkeling van de SecurCell
technologie solution, heeft EAO
nauw samengewerkt met
Dione om te kunnen adviseren
omtrent concept en ontwerp
om het gevaar van fraude door
middel van sabotage te
verminderen. Er werd veel
aandacht geschonken aan

omgevingsbeveiliging, zoals de
bestendigheid tegen inslag,
trillingen, vuil en vocht.

Door middel van gedetailleerde
CAD tekeningen was EAO in staat
om Dione een perfect beeld van
het eindproduct te geven, inclusief
aanvullende verbeteringen.

Antonio Giuliani, De Italiaanse verbinding

EAO heeft een nieuw kantoor in Italië
geopend. Het is gevestigd in Verdello,
vlakbij Bergamo in noord Italië. Het
nieuwe Italiaanse kantoor van EAO is
gemakkelijk te bereiken via de snelweg
Turijn-Milaan-Venetië.

Het nieuwe Italiaanse EAO kantoor
wordt geleid door sales manager,
Antonio Giuliani, die ondersteund wordt
door de sales engineers Alessandro
Angiolini en Mauro Grazioli.

In aanvulling op de EAO producten en
solutions is het Italiaanse team
gespecialiseerd in de volgende sectoren:

• machine-industrie

• verpakkingsmachines

• printmachines

• verkoopmachines

• betaalautomaten

Het nieuwe Italiaanse EAO team wordt
ondersteund door het reeds bestaande
netwerk van distributeuren, zoals
Nucletron, Tecnel System,
Elettromeccanica ECC en Electronic
Market Padova, waardoor de positie van
EAO als Mens-Machine-Interface expert
op de Italiaanse markt versterkt wordt.

Bezoek www.eao.nl vervolgens
“bedrijf” en “EAO kantoren en
distributeuren wereldwijd” voor nadere
informatie over alle vestigingen.

www.eao.com
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EAO is voor dit project

benaderd door een industrieel

bedrijf dat wereldwijd

interactieve computergestuurde

bedieningspanelen, software en

gecomputeriseerde machines

ontwerpt en produceert voor de

metaalbewerkingindustrie. EAO

heeft drukknoppen en een

noodstopknop uit de serie 04

en 71 geleverd die gebruikt

worden in een

gebruikersvriendelijk en

ergonomisch bedieningspaneel.

EAO gaat ervan uit dat het

ergonomisch succes van een

solution wordt bereikt door de

apparatuur af te stemmen op de

uit te voeren taken. Deze filosofie

zorgt ervoor dat de

eindgebruiker en de technologie

in complete harmonie

samenwerken.

Machine-industrie

Transport Voor meer informatie over transport applicaties verwijzen wij u 
graag naar www.eao.nl en vervolgens naar “transport”.

EAO is benaderd door een
elektronica bedrijf, dat wereldwijd
werkzaam is in de luchtvaart-,
defensie- en informatie
technologiemarkt, met de vraag
een keypad solution te ontwerpen
dat geïntegreerd moest worden in
de cockpit van de nieuwe Airbus
A380. EAO is al sinds lange tijd de
leverancier van Mens-Machine-
Interface oplossingen voor de

Airbus en heeft ruime ervaring in
het ontwikkelen van MMI solutions
voor de militaire sector. Door de
kennis die EAO heeft van de
vliegtuigindustrie viel de keuze van
de klant op EAO. De klant had te
maken met een strikt tijdschema
en had een robuust keypad nodig
dat voldeed aan de hoge
kwaliteitseisen van de Airbus.

EAO is uw expert in Mens-Machine-Interface voor de transport-, machine- 
en telecommunicatie-industrie, alsmede voor de procescontrole-, liften en
hijswerktuigen- en automotive-industrie.

Voor het laatste nieuws over klantspecifieke oplossingen van EAO verwijzen wij 
u graag naar www.eao.nl. Vervolgens kunt u klikken op “oplossingen” en 
“klantspecifieke oplossingen”.

Voor meer informatie over speciale applicaties van EAO verwijzen wij u naar
www.eao.nl. Vervolgens kunt u klikken op “oplossingen” en “speciale applicaties”.

Nieuws over de
marktsegmenten

Uw expert

Vlieg mee met EAO

De procescontrole solution voor toneel van EAO

EAO, de drijvende kracht achter succes
Applicatie:
Verlicht keypad voor de cockpit
van de nieuwe Airbus A380.

Klanteisen:
Een robuuste oplossing
voorzien van verlichting en een 
geruststellend tactiel gevoel.

Productomschrijving:
Drie geheel klantspecifieke
oplossingen.

Land:
Frankrijk

Telecommunicatie Voor meer informatie over telecommunicatie applicaties verwijzen wij u 
graag naar www.eao.nl en vervolgens “telecommunicatie”.

EAO kreeg de opdracht een
interactive productbrowser te
leveren voor een autoshowroom
gevestigd op de Champs Elysees
in Parijs. Het eigentijdse ontwerp
dat de klant wenste sloot precies
aan bij het metalen toetsenbord
van EAO uit de W.serie. De
behuizing van het toetsenbord
paste precies bij de browser
monitor van roestvast staal. Het
eindresultaat was dan ook een
modern ontwerp met een
kwalitatief hoge aantrekkingskracht

voor klanten die de showroom
bezoeken.

De keuze van de klant voor de
W.serie van EAO was voornamelijk
gebaseerd op het aantrekkelijke
ontwerp, maar er werd ook
aandacht geschonken aan de
eindgebruiker van deze self-
service applicatie. Het toetsenbord
moest duurzaam zijn met een
geruststellend tactiel gevoel en
daardoor prettig in gebruik.

Applicatie
Internet/product browser

Klanteisen
Een modern ontwerp,
vervaardigt van roestvast staal,
lichte toetsaanraking

Gebruikte EAO producten
W.serie toetsenbord

Land
Frankrijk

Procescontrole Voor meer informatie over procescontrole applicaties verwijzen wij u 
graag naar www.eao.nl en vervolgens “procescontrole”.

De “Q book” is een combinatie van
touch screen technologie en
traditionele drukknoppen om een
intuïtief gebruik te waarborgen. De
EAO drukknoppen uit de serie 84
zijn door hun uitstekende tactiele
gevoel voor deze applicatie
gebruikt. De operators zijn hierdoor
in staat de knoppen te bedienen

terwijl hun ogen op de scène
gericht zijn. De verzonken montage
en de verzonken lens zorgen
ervoor dat de knop beschermd is
tegen “per ongeluk” gebruik. Een
ander voordeel van de serie 84 is
de beperkte inbouwdiepte en de
gebruikersvriendelijke montage.

Applicatie
Computergestuurd
controlepaneel voor theater

Klanteisen
Goed tactiel gevoel, korte
schakelweg, lichte
bedieningsdruk,
waterdicht (IP67)

Land
Duitsland

Applicatie
VMX30, machine 

Klanteisen
De grootte van de schakelaar

Productomschrijving
Serie 71 drukknoppen

Land
U.S.A.

EAO 
Automotive
EAO automotive is een bewezen
betrouwbare, flexibele en
innovatieve partner voor de
automobielindustrie. EAO levert
diverse producten aan de
automobielindustrie en is een
gewaardeerde partner voor vele
vooraanstaande
autofabrikanten.

Voor meer informatie over de automotive
industrie verwijzen wij u graag naar
www.eao.nl en vervolgens “automotive”.

Voor meer informatie over machineapplicaties verwijzen wij u 
graag naar www.eao.nl en vervolgens “machine-industrie”.

EAO kreeg de opdracht een
oplossing te zoeken voor 
een draagbare bedienings-
en signaleringskast voor 
de onderhoudsmonteuren
van liften.

De belangrijkste succesfactor
was een sterk ergonomisch
ontwerp rekening houdend
met afmeting en gewicht.
EAO gebruikte de robuuste
en vlakverzonken

drukknoppen uit de serie 04,
die geheel voldoen aan de
Nederlandse veiligheidseisen
voor de liftindustrie, in de
bedienings- en
signaleringskast.

Liften en hijswerktuigen
Applicatie
Draagbare bedienings- en
signaleringskast voor veilig 
liftonderhoud

Klanteisen
Robuuste en complete
bedienings- en signaleringkast
voorzien van bekabeling

Product
EAO serie 04

Land
Nederland

Voor meer informatie over liften en hijswerktuigen applicaties verwijzen wij u 
graag naar www.eao.nl en vervolgens “liften en hijswerktuigen”.

EAO levert een ergonomische oplossing voor de
machine- industrie

Automotive solutions van EAO 

EAO in de liftindustrie

www.eao.com


