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In MiPlaza
gebeurt het
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVPT op 10 mei jl. was het Holst Centre de
gastheer voor de NVPT-leden; zie ook elders in deze Mikroniek. Het samenwerkingsverband
van TNO en het Belgische IMEC is gehuisvest op de High Tech Campus Eindhoven en maakt
daar onder meer gebruik van MiPlaza. Onder deze naam heeft Philips Research cleanroomen andere research-faciliteiten opegensteld voor derden uit wetenschap en bedrijfsleven.
Daarmee is MiPlaza een ‘enabler’ van open innovatie op het gebied van micro-systemen,
nanotechnologie, life sciences en elektronische systemen.

M

MiPlaza presenteert zich met zijn concentratie van experts
en faciliteiten als een ‘center of excellence’ voor hightech
innovatie. Zo biedt MiPlaza onder één dak onder meer cleanrooms, hoogwaardige faciliteiten voor device- en dunnefilm-ontwikkeling en materiaalanalyse, test- en meet-

Afbeelding 1. MiPlaza biedt derden van buiten Philips geavanceerde research-faciliteiten.

instrumentatie, meetservice en ondersteuning bij ontwerp
en fabricage van prototypes. Meer dan 250 engineers en
andere specialisten van Philips Research staan klaar voor
gebruik van deze faciliteiten. Hun expertise bestrijkt
domeinen als micro-elektronica, MEMS, system-in-packa-
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ge, nanotechnologie, LED- en display-technologie, hightech equipment en biotechnologie. Medewerkers van
MiPlaza-klanten kunnen direct toegang tot de faciliteiten
krijgen om zelf experimenten uit te voeren.

Samenwerking
MiPlaza kan klanten tevens ondersteunen bij de industrialisatie van hun innovaties, met productie van kleine series in
de cleanroom of overdracht van productietechnologie naar
een locatie elders, binnen of buiten Philips. Tevens kan
Philips Research voor de eerste productie zijn toeleveranciersnetwerk inbrengen. Om te zorgen dat MiPlaza de
‘state-of-the-art’ aan faciliteiten kan bieden, werkt het
nauw samen met de bouwers van hoogwaardige equipment.
Zij kunnen zich op hun beurt profileren met hun aanwezigheid in MiPlaza en inzicht krijgen in de behoeften van
veeleisende gebruikers. Onder die gebruikers bevinden
zich, naast Philips, onder meer ASML, het Holst Centre,
IMEC, TNO, Corus, DSM en FEI.

For well over 35 years, Newport has been offering the widest
selection of precision manual and motorized positioning devices
available anywhere. The breadth of our product line includes linear stages, rotation stages, actuators, and a full complement of
highly repeatable, single and multi-axis motion controllers.
With high precision, high throughput motion control products
rugged enough for the most demanding production environment
and sensitive enough for critical research applications – Newport
provides solutions to fit most any need.
Afbeelding 2. In MiPlaza vindt onder meer onderzoek op het
gebied van life sciences plaats. Deze biosensor bevat een bio-chip
die met micro-fluidics is geïntegreerd in een package.

Let Newport move you. Visit our online selection guide at
www.newport.com/moveme and find the right choice for your
motion application. Or call us.

Informatie

Belgium
Newport Spectra-Physics B.V.
Phone: +32 (0)16 40 29 27
Fax: +32 (0)16 40 22 27
belgium@newport.com

Netherlands
Newport Spectra-Physics B.V.
Phone: +31 (0)30 659 21 11
Fax: +31 (0)30 659 21 20
netherlands@newport.com
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