
Nyeste automationsteknologi 
 
 

Få et billede af fremtidens anvendelse af ny teknologi i indutri-
en, og hvorledes denne teknologi vil påvirke industrien og hvor-
ledes vi og maskiner er forbundne.  
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Seminaret afholdes hos: 

 
Microsoft Development Center Copenhagen 

Kanalvej 7 
2800 Kongens Lyngby 

 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne or organisationerne 
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For at opnå en konkurrence fordel, er det nødvendigt at orga-

nisationen forstår, hvorledes den nye  teknologi kan imple-

menteres og bruges. Hastigheden hvorved nye teknologier 

kommer på markedet, og hvorledes disse teknologier kan 

ændre forretningsmodellen for mange virksomheder. Deltag i 

seminaret og få et billede af teknologiudviklingen hos udvalg-

te teknologileverandører og få et billede af hvorledes disse 

teknologier kan ændre forretningsmodellen for mange virk-

somheder. Deltag i workshops og hør hvorledes andre har 

anvendt eller planlægger, at anvende nye og eksisterende 

teknologier i en ny kontekst. Deltag i debat og hør eksperter, 

der kender teknologierne og hvorledes disse teknologier kan 

forbedre industriens produktivitet og effektivitet.  

Få et billede af hvorledes Internet forbundende applikationer 

i industrien kan forandre forretningsmodeller og krav til kom-

petencer.  

 

Seminaret har fokus på de muligheder som digitalisering gi-

ver for virksomheder. Få et billede af hvorledes udstyr i pro-

duktionen kan levere data til IT system. Hvorledes kobles 

sensorer og aktuatorer i fremtiden til de overliggende syste-

mer. Få indsigt i forskellige leverandørers strategi på dette 

område, og hør hvorledes udvalgte virksomheder har an-

vendt teknologien og hvad de forventer fremadrettet.  

 

 

  

MÅL MED SEMINARET: 

 

 At skabe overblik over de fremtidige produkter fra automa-

tions og infrastrukturleverandørerne  

 

 At skabe et billede af hvorledes de nye teknologier kan an-

vendes i fremtidens løsninger  

 

 At skabe en workshop og dialog om fremtidens løsninger, 

muligheder og udfordringer som den nye teknologi skaber  

 

 At undersøge hvad det kræves fremadrettet af kompeten-

ce hos kunder og leverandører for at udvikle, implementer 

og vedligeholde systemer bygget på IIoT teknologier.  

 

 

 

Kom og være med og få en dialog med ligestillede kolleger 

om fremtiden i forhold teknologi, organisering, globalisering, 

forretning, mm. 

Tilmelding:   www.sesam-world.com/tilmelding 

Workshop 
Der er forskellige emner der diskuteres ved 

forskellige borde. 

Du har mulighed for at bygge din egen 

dagsorden ved at vælge emner, der passer 

til dine behov og prioriteter. Dette er din 

mulighed for at drøfte dine synspunkt, og 

diskutere hvordan man bedst kan løse ud-

fordringerne.  

Der vil være deltagere fra mange brancher, 

og der vil være mulighed for at få ideer om 

hvordan man kan transformer produktio-

nen til en digital verden. 
 
 

Networking 
På seminaret er der mange muligheder for 

at møde og tale med eksperter og kollega-

er. Gennem dagen bliver der gode mulighe-

der for at mødes over en kop kaffe, frokost, 

og gennem aktiviteterne på dagen.  
 
 
 

Præsentationer 
Kom og se og høre præsentationer fra nog-

le af de førende teknologileverandører på 

det danske marked. Hør og se deres syn på 

anvendelsen af de nye digitale teknologier 

der kan og vil påvirke industrien og hvorle-

des vi og maskiner er forbundne.  
 
 
 

Nyeste automationsteknologi 



Tilmelding:   www.sesam-world.com/tilmelding 

09:00 - 09:30 

Registrering 

09:30 - 09:40 

Velkomst og introduktion  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

09:40 - 10:20 

Hvordan kan Internet of Things anvendes i industrien? 
Microsoft Development Center Copenhagen 

10:20 - 10:35 

Pause & Networking 

11:15 - 12:00 

Den digitale strategi - Hvorledes bliver fremtiden #1 

13:30 - 14:30 

Den digitale strategi - Hvorledes bliver fremtiden #2 

15:20 - 16:20 

Den digitale strategi - Hvorledes bliver fremtiden #3 

Schneider Electric, Secomea & Emerson  

 Gennemgang af virksomhedernes strategi og roadmap.  

 Hvorledes påvirke fremtidens automationsløsnigner.  

 Teknologier, competencer, it security, safety, real time, connectivity, etc.  

Novotek (Kepware & GE), B&R, INS Scandinavia & ManMachine Engineering 

 Gennemgang af virksomhedernes strategi og roadmap.  

 Hvorledes påvirke fremtidens automationsløsnigner.  

 Teknologier, competencer, it security, safety, real time, connectivity, etc.  

12:00 - 12:50 

Workshop 1 - Cloud, seceurity, connectivity & integration 

Rundbords diskussioner - Der opsamles noter og der udkommer whitepaper.  

14:30 - 15:20 

Workshop 2 - standardisering, real-time, safety 

16:30 - 17:00 

Networking og afslutning 

12:50 - 13:30 

Frokost & Networking 

Hans Følsgaard (Mitsubishi), Rockwell Automation, Beckhoff & Siemens 

 Gennemgang af virksomhedernes strategi og roadmap.  

 Hvorledes påvirke fremtidens automationsløsnigner.  

 Teknologier, competencer, it security, safety, real time, connectivity, etc.  

Microsoft Development Center Copenhagen     •      8. juni 2016 

10:35 - 11:15 

How to connect people, machines and equipment in the future?  
CISCO Europe 

Rundbords diskussioner - Der opsamles noter og der udkommer whitepaper.  



I løbet af dagen bliver der mulighed for at høre præsentationer, deltage i workshops, tale med leverandø-

rer og kolleger i branchen. Der udarbejdet et skema, hvor du har mulighed for at marker de aktiviteter du 

ønsker at deltage i løbet af dagen.  

New Technologies   ●   Industrial Internet of Things (IIoT) 

Planlæg din IIoT dag 

Plan dialog med leverandører 

Firma Spørgsmål til leverandør 
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Planlæg workshops - Rundbordsdiskussioner 

 Workshop Spørgsmål  - udfordringer - løsninger 

 
 
 Cloud 

 

 
 
 Connectivity 

 

 
 
 Safety 

 

 
 
 IT security 

 

 
 
 Data Analytics 

 

 
 
 Real Time 

 

 
 
 Competence 

 

 
 
 New Business Models 

 

 

Organisation 

 

Tilmelding:   www.sesam-world.com/tilmelding 



Industri 4.0 er i fokus for SESAM i Danmark & Sverige  

INDUSTRY 4.0 i fokus 
 

SESAM vil fremadrettet have fokus på INDUSTRY 4.0 og vil prøve at anskue denne nye revolution eller måske evolution fra 

forskellige synsvinkler. Der er arbejdes i bestyrelsen på at skabe en serie af seminarer inden for temaerne. Der er forslag til 

seminarer nedenfor, og udover de angivne seminarer, vil der blive planlagt yderlige semianrer med højaktuelle temaer i Dan-

mark & Sverige.  

 

 

Dato: 3. maj 2016  

Sted: SchneiderÅF, Malmö, Sverige 

Tema: Industri 4.0 workshop 

Dette er en workshop for de svenske medlemmer for at udveksle erfaringer om Industri 4.0. Der arbejdes på en ansøgning til PiiA 

for at beskrive fremtidige scenarier for producerende virksomheder og deres udstyrsleverandører.  

Dato: 10. maj 2016 

Sted: Grundfos, Bjerringbro 

Tema: Arbejdsgruppe: Informationssikkerhed 

Det er målet at få gennemgået den dokumentation og standarder som forskellige anvender for at opbygge robuste it lsøninger i 

produktionsmiljøet.  Der vil være indlæg fra udvalgte deltagere om deres opbygning af it sikkerhed.  

Dato: 8. Juni 2016 

Sted: Microsoft Developmenter Center Copenhagen 

Tema: Industrial Internet of Things (IIoT) 

Seminaret har fokus på de muligheder som digitalisering giver for virksomheder. Få et billede af hvorledes udstyr i produktionen 

kan levere data til IT system. Hvorledes kombles sensorer og aktuatorer i fremtiden til de overliggende systemer. Kommer der 2 

sæt af systemer—Et styringssystem og et monitoreringssystem eller smelter de sammen? Få indsigt for forskellige leverandørers 

strategi på dette område  og hør hvorledes udvalgte virksomheder har anvendt teknologien og hvad de forventer fremadrettet.  

Dato: 7. april 2016 

Sted: KMD, Odense 

Tema: Industri 4.0: ”Big Data” i produktionen 

Hvorledes kan begrebet Big data anvendes i forbindelse med auto- matisering og produktionssystemer. I 

forbindelse med Big Data er der fokus på indsamling, opbeva- ring, analyse, processering og fortolkning af 

store mængder af data.  

Dato: 19. maj 2016 

Sted: Arla Foods, Videbæk 

Tema: Projektmodel værktøj til overdragelse af projekt mellem indkøb, salg og udvikling 

Arbejdsgruppen vil prøve at opsætte nogle ramme for hvorledes der på en sikker måde kan overdrages viden of information mel-

lem forskellige involverede parter i et projekt. Kunde - leverandør, salg - projektafdeling, m.fl.   

Dato: September/oktober 2016 

Sted: Aalborg Universitet 

Tema: Industri 4.0 - Fremtidens teknologier og forretningsprocesser 

Seminaret vi se på fremtidens teknologier og hvorledes internettet vil indvirke på eksisterende forretningsprocesser. Se forslag til 

fremtidens fabrik.  

Få et billed af om udviklingen af IP teknologi og CPU teknologi vil overhale udviklingen I automationsbranchen. Hør om de 

teknologier de studerende bruger til at bygge styringer og til at samle data op med - Raspberry Pi, Arduino, mm.  

Få et billed af de projekter Aalborg Universitet gennemføre i samarbejde med Industrien: Modulariseret produktionskoncept, 

MADE projektet og projektet MADE digital. 

Dato: August/September  2016 

Sted: Ikke fastlagt 

Tema: Industri 4.0 - Fremtidens HMI - ISA 101 standard? 

Seminaret vi se på fremtidens HNI teknologier og hvorledes internettet og mobilitet vil indvirke på eksisterende HMI løsninger.  

Få et billed af om udviklingen af HMI grænseflader og den tilhørende teknologi.  

Få et billed af den nye ISA 101 standard: “Human-Machine interfaces”. 



Industri  4.0 - Kommende arrangementer 

Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar onsdag 08-06-2016 afholde hos 

Microsoft Development Center Copenhagen 

Kanalvej 7 

2800 Kongens Lyngby  

 

Tilmelding  

www.sesam-world.com/tilmelding  

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  

 

Sidste tilmeldingsfrist  

Mandag den 06-06-2016 

 

Pris  

Pris for deltagelse  

1.800 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 

3.900 kr.  ekskl. moms for ikke medlemmer. 

 
(*) Prisen gælder alle Danske og Sverige medlemmer af SESAM. 
 

 

 

Networking på seminaret  

Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser 

inden for fagområdet.  

 

Afmelding  

Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen.  

Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderli-

gere oplysninger, så kontakt os venligst  

 

SESAM-WORLD 

Åhavevej 32 

8600 Silkeborg 

Denmark 

Tel. +45 7240 1464 

info@sesam-world.com 

www.sesam-world.com 

Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.500,- kr. excl. moms og 2.000,- kr. excl. moms for læreanstalter og en-

keltmandsvirksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er 

velkomne til at deltage til SESAM arrangementerne for medlemspris. 

Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resteren-

de måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. 

SESAM-DANMARK 
Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Danmark med fokus på INDU-
STRY 4.0. Der vil komme et spørgeskema ud til alle medlemsvirksomheder. Her bliver det muligt at 
angive hvilke temaer, som I ønsker SESAM skal varetage fremadrettet. Vi vil gerne have en tættere 
dialog med netværket, for at sikre at jeres behov dækkes.  

SESAM-SVERIGE 
Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Sverige og med fokus på INDU-
STRY 4.0. Aktiviteterne vil blive koordineret med SESAM Danmark, og der søges en større samspil 
mellem de Danske og Svenske aktiviteter.  

1. IIOT- Internet of Things (Industry 4.0) 

2. PackML standard - Standard kontra ikke standard 

3. Informationssikkerhed 

4. Strategi for Automation 

5. Strategi for Automations IT 

6. Strategi for automationsleverandører og system inte-

gratorer 

7. MES leverance for automationsleverandører eller IT 

leverandører 

8. Energimanagement 

9. Safety –traditionelt kontra SafePLC 

10. Performance measurement, OEE – Line OEE kontra 

maskine OEE 

11. Automation i skyen 

12. IT sikkerhed 

13. Mobility i produktionen - er det pop? 

14. Infrastruktur – trådløs kommunikation 

15. Hvorledes undgås 3. parts produkt i produktionen? 

X-ray, metaldetektor mm. 

16. Stregkoder kontra RFID 

17. Projektledelse GAPP 

18. Line controller – standard kontra egn udvikling 

19. Fremtidens automations platform Arduino, Zigbee, 

sensor & Raspberry Pi Minicomputer 

20. Opbygning af maskinstyring 

21. ISA88 kontra egen udvikling 

22. Printerintegration 

23. Integration af periferi equipment – printer, check 

weight, scanner mm. 

24. Hvordan kan bilindustrien automatiseres? Besøg 

BMW, Audi, Volkswagen, Opel 

25. Partnerskabs modellen inden for automation – 

Trusted vendor setup 

26. Hvordan opbygges pakkelinjer? 

Identificerede temaer 




