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In vogelvlucht: CeBIT 2003
De CeBIT in Hannover is veruit de groot-

ste beurs op het gebied van telematica en

it. Maar ook de 2003-editie stond onder
druk van de wereldeconomie. Tot en met
de derde dag waren er driehonderd in

plaats van 340 duizend bezoekers geteld.
Dat er minder standhouders waren was
duidelijk te zien. De uitbreiding van hallen zoals de laatste jaren het geval was
zal wel even stokken. De standhouders

die we spraken waren echter tevreden
over de kwaliteit van de bezoekers.
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]Li was er nieuws dat zeker in
toekomst van grootbelang zal npii

laptirpslepers, maar "oor degenen ,ii,niet meer hun A-4 blok naar een iii-
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in anhetgroteaantal intemetradirtrrr-i
hoge kwaliteit muziek op iedere trio-

eerste OLED scherm

Organic Ii.
Emitting Display) bij Sanyo. Er ii.
den twee bodvgardsbij en pas na

dringen mochten we fotografeirir I
Scherm moet het populaire I P I

Scherm opvolgen. Nauwelijks gebruik
van elektra, zo dun als een mes en zo
bijzonder dat e een appel van het
scherm af wil pakken. Zo natuurge-

.'. I-. de itL-t'iuatc bi alit- andp_n_
bezeehte stands niet beeldschermen
werden ze wel zenuwachtig als we
naar OLED vroegen. Zoals de introductie van hetLCDscherm vertraging

1~
nitpIck. Tel daarbij televisie lp
particulieren dit ontdekken, is hei hi -K

nan de dam. Welke ruimte blijft er dan
nog overopdezakelijke intemetlijnen?
Meer over dc siwuwstc trends tin" CeBIT
2003 in Facto 7/8

Smartpoint is een jong en innovatlet bedrijf. WIj leveren smart
cards en aanverwante technologie. software, systemen en
CONNECTING ACCESS TO INTELLIGENCE

www'

geïntegreerde systemen. Onze kracht, tiet leveren van een

totaalproduct. Van het op maat ontwikkelen van applicaties, tot
volledige installatie en onderhoudsservice.
Wri slaan garant voor kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en
intelligente oplossingen voor al uw betalings-, identificatie-en

ADRES
TELEFOON

17

autorisatieprocessen.

E MAIL

BIZ
flIORISATtON, CUSTOMER

RELATION MANAOEMENI. LOYALTY Also PAYMENT

p.

