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De G-Track-module: trackball-technologie van de toe-

komst

Haarlem, 17 april 2016 – NSI en Mulder-Hardenberg pre-

senteren een geheel nieuwe technologie, ontwikkeld door 

Cursor Controls, die binnenkort op aanvraag verkrijgbaar is. 

De G-Track-module, met geïntegreerde gebarenherkenning, 

biedt alle voordelen van de IP68-gecertificeerde, waterdichte 

trackball in combinatie met handgebarenherkenning, die een 

aanvulling vormen op de functionaliteiten van de trackball en 

de gebruikerservaring verbeteren.

De functie voor herkenning van handgebaren biedt de ge-

bruiker de mogelijkheid om zeer snel vooraf ingestelde 

sneltoetsen, snelkoppelingen en veelgebruikte functies te 

activeren. De dashboardmodule ondersteunt vier vooraf in-

gestelde gebarenmodi (scrollen, zoomen, pijltjestoetsen en 

draaien) die door de gebruiker op ieder gewenst moment 

kunnen worden geselecteerd door tweemaal op de bal te 

tikken.  De mapping van de gebarenfunctie is afhankelijk van 

de geselecteerde gebarenmodus en ondersteunt een enorm 

aantal applicaties. Hierdoor kan de gebruiker snel handelin-

gen uitvoeren die het meest toepasselijk zijn en vaak worden 

gebruikt.

Sleepgebaren zijn bedoeld voor directionele functies die een-

maal of weinig worden gebruikt, zoals het activeren van snel-

koppelingen of pijltjestoetsen. Het luchtwielgebaar is daaren-

tegen bedoeld voor functies die vaak worden herhaald en snel 

achter elkaar worden 

gebruikt, zoals scrol-

len of zoomen. 

De G-Track-module 

is een plug-and-play-

oplossing waarvoor 

geen aanvullende 

software of stuurpro-

gramma’s noodzake-

lijk zijn.

Hoofdfuncties

Trackball-dashboardmodule met geïntegreerde gebaren-•	

herkenning

IP68-gecertificeerd waterdicht•	

Verlichte, aanraakgevoelige knoppen •	

4 vooraf ingestelde gebarenmodi: scrollen, zoomen, pijl-•	

tjestoetsen en draaien

Aanraakgevoelige trackball•	

Plug-and-play-oplossing, geen aanvullende software/•	

stuurprogramma’s

Sleep- en luchtwielgebaren•	

De G-Track-module behoort nog niet tot een ‘standaard configura-

tie’, maar is in plaats daarvan bedoeld om de unieke, hybride tech-

nologie van de nieuwste generatie te demonstreren en de leuke en 

spannende mogelijkheden en oplossingen te laten zien die ontstaan 

wanneer trackballs, aanraakinvoer en gebarenbediening worden ge-

combineerd in één module die eenvoudig geïntegreerd kan worden. 

Doordat de technologie zo veelzijdig en aanpasbaar is, verwachten 

we dat iedere productlancering dermate wordt aangepast dat deze 

volledig aansluit bij de vereisten van klanten en eindgebruikers.
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Over NSI
NSI ontwikkelt en produceert computerrandapparatuur voor hoogwaardige indus-
triële toepassingen. Meer specifiek zijn dit industriële toetsenborden en cursor-
stuurapparatuur zoals trackballs en touchpads.
Deze producten onderscheiden zich door hun technologisch uitzonderlijke kenmer-
ken zoals water- en stofdichte afdichting tot IP68, gebruik van resistente materialen, 
hoogste afscherming tegen EMI/RFI invloeden en compatibiliteit met alle industriële 
protocols zoals PS/2, USB,… Dit soort producten wordt door geen enkele andere 
firma ontwikkeld en geproduceerd in de Benelux.
De producten worden door NSI zelf ontworpen en uitgewerkt. Er wordt gebruik 
gemaakt van een beperkt aantal, wel uitgekozen, toeleveranciers voor  de verschil-
lende onderdelen. De eindmontage en uitgebreide tests gebeuren dan weer bij NSI. 
De firma beschikt dan ook over hoog opgeleid technisch en administratief personeel 
met de nodige ervaring.

Over Mulder-Hardenberg
Mulder-Hardenberg te Haarlem, opgericht in 1927, is een vooraanstaand en be-
trouwbare leverancier van elektronische en elektrotechnische producten en oplos-
singen voor de telecom, datacom en industriële markten. De geleverde oplossin-
gen van de organisatie staan bekend om hun hoge toegevoegde waarde. Naast 
het hoofdkantoor in Haarlem zijn er ook vestigingen in Antwerpen en Frankfurt, 
waardoor Mulder-Hardenberg inmiddels een leidende positie verworven heeft in 
de Benelux en Duitsland. Klanten die bediend worden zijn system integrators, gro-
te installatiebedrijven, OEM’s, R&D centra en engineering consultants. Samen met 
deze partijen worden industriële producten en installaties ontwikkeld en industriële 
automatiserings- en netwerkprojecten geïmplementeerd door heel Europa. Mulder-
Hardenberg streeft naar langdurige relaties met haar klanten en de fabrikanten die 
zij vertegenwoordigt. Door de gedegen kennis en ervaring van de medewerkers kan 
men de best mogelijke service verlenen.

Mulder-Hardenberg, est. 1927, is the answer 
to professional demands in the domain of elec-
tronic related environments. We don’t just sell 
products. We use our multidiscipline knowledge 
to provide the best possible solution, designed 
to your specific interest.

Contactdetails:

The Netherlands
Mulder-Hardenberg B.V.
Westerhoutpark 1a
2012 JL  Haarlem
Tel.: +31 23 531 91 84
infonl@m-h.biz

Belgium, France, Luxemburg
Mulder-Hardenberg N.V.
Hoge Weg 129
B-2940 Stabroek
Belgium
Tel.: +32 3 660 13 20
infobe@m-h.biz

Germany
Mulder-Hardenberg GmbH
Nordring 13
D-65719 Hofheim/Ts
Tel.: +49 6192 - 97 91 85
infode@m-h.biz
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• mulder-hardenberg.com

• mh-hminterfaces.com
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• mh-labeling.com
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