
Ny Standard for Brugergrænseflader 

ISA 101 
Human Machine Interface 

til maskiner og procesudstyr 
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Seminaret afholdes hos: 

 

VELUX A/S 
Innovest 

Ånumvej 28 

6900 Skjern  

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne or organisationerne 



Ny Standard for Brugergrænseflader     •    8. september 2016 

Seminaret vil fokusere på aktuelle krav og fremtidige visioner 

for brugergrænsefladen og panel design til styring og over-

vågning af industrielle processer. Der vil blive set på den nye 

ISA standard:  

 

 ISA101, Human-Machine Interfaces 
 

Du vil få præsentationer af forskellige teknologier for design 

og anvendelser af brugergrænsefladen. Flere af disse løsnin-

ger kan øge brugernes mobilitet i produktions- og procesan-

lægget. 

Vi vil fremhæve vigtige aspekter og lovgivningsmæssige krav 

i udformningen af brugergrænseflader. Der vil være fokus på 

både operatørpaneler til PLC og skærmbilleder til SCADA, 

DCS og MES, men vil vi se at grænsefladerne mellem de 

kendte automations systemer udviskes og data benyttes me-

re på tværs når de vises på ét HMI?  

Der vil være indlæg, der har en meget praktisk tilgang til op-

bygningen af brugergrænseflader, som giver en mulighed 

næste for at få hands-on erfaring.  

Der arbejdes med metoder til at skabe brugerinterface i form 

af undersøgelser, målgrupper, markedsundersøgelser og log-

get data fra operatørpaneler og programmer. Brugen af de 

enkelte metoder vil blive vurderet i forhold til de forskellige 

applikationer og industrier. 

Få indblik i, hvad der kræves af brugergrænsefladen, når sy-

stemer flytter fra centraliseret kontrol til decentral eller speci-

fik i forhold til den enkelte bruger. 

Hvordan får en operatør overblik over en proces i et distribu-

eret system i nuværende HMI setup og i et setup der følger 

ISA101? 

Hvornår kan der med fordel anvendes forskellige typer af 

brugergrænseflader til maskiner og processer? 

Tal med kolleger og lytte til deres erfaringer med, hvordan 

man designer brugergrænseflader i industrielle applikationer 

og systemer. 

Der vil være fokus på følgende: 

 Hvorfor er ISA101 standarden interessant og hvad gi-

ver den af fordele og ulemper? 

 Hvad er formålet med en brugergrænseflade? 

 Hvor er brugergrænsefladen placeret (Main kontrol, lo-

kalt i anlægget eller i netværket)? - eller i lommen ? 

 Hvad er brugergrænsefladen (knapper på de kontrolpa-

neler, operatør-interface, SCADA, flere skærme, etc.)? 

 Hvor anbefales det at bruge de forskellige HMI grænse-

flader? 

 

Kom og mød kollegaer og deltage i en dialog om fremtiden 

for brugergrænseflader i branchen. 

Tilmelding:   www.sesam-world.com/tilmelding 

MÅL MED SEMINARET: 

 

 At skabe overblik over standarden ISA 

101, Human Machine Interface  

 At skabe et billede af hvorledes den nye 

ISA 101 standard  kan anvendes i fremti-

dens løsninger  

 At skabe en workshop og dialog om frem-

tidens løsninger, muligheder og udfordrin-

ger som den HMI standard giver i forhold 

til brugerne.   

 At undersøge hvad det kræves fremadret-

tet af kompetence hos kunder og leveran-

dører for at udvikle, implementer og vedli-

geholde systemer byggende op ISA 101 

standarden.  

 At give et billede af HMI løsninger i dag 

hos udvalgte virksomheder. 

Følgende tendenser der giver behov for et 

bedre HMI Design: 

Flere date fra flere kilder 

Færre personer skal overvåge mere, f.eks. 

sammenlægning af forsyninger 

Mobile enheder med “små skærme" og 

hvordan udnyttes de bedst ved 

“produktionsafvikling” (som f.eks. et ud-

kald på et rensningsanlæg) 

Krav til forbedring af arbejdsgange eller 

løbende optimering på processer og udstyr 

Kodeordet for fremtidens HMI: 

 

Brugere - Hvem er systemets primære bru-

ger? 

Arbejdsopgaver - Hvad skal HMI-systemet 

bruges til? 

Datavisualisering - Hvilke data skal visuali-

seres på hvilke skærmbilleder og med hvil-

ken grafik for at være mest effektiv? 

Fleksibilitet - Produktionsbehov, data-

mængder og teknologiske muligheder vil 

løbende stille krav om tilpasninger 

Ny standard for brugergrænseflader 
ISA 101 - Human Machine Interface 



Tilmelding:   www.sesam-world.com/tilmelding 

VELUX A/S, Skjern        •      8. september 2016 

Rundvisning hos VELUX 

Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern 

VELUX vil given en præsentation af deres HMI implementeringer, og derudover vil VELUX give en rundvisning hvor vi vil se produk-

tionen og testcenter. Der bliver dermed mulighed for at se hvorledes VELUX anvender deres brugergrænseflader til at guide ope-

ratører.  

Hos VELUX Gruppen og Gåsdal Bygningsindustri i Skjern er der 450 medarbejdere, der arbejder med at udvikle 

tilbehør til VELUX ovenlysvinduer. Her udvikles fremtidens tilbehørsprodukter til vinduerne i et højteknologisk ud-

viklingsmiljø. 

VELUX har en videnstung afdeling for mekanisk og elektronisk udvikling af alt fra mørklægningsgardiner, markiser 

og rulleskodder til software, elektroniske styringsenheder og nye teknologier. På rundvisningen vil vi se en lead 

fabrik, som står for at indkøre nye produkter i produktionen samt for at koordinere kvalitet og logistik mellem tilbe-

hørsfabrikkerne i Danmark, Frankrig, Tjekkiet og Kina. 



09:00 - 09:05 

Velkomst og introduktion  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 
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09:05 - 09:15 

Introduktion til VELUX 
Dennis F. Hansen, VELUX  

Kort introduktion til VELUX  som er host for mødet. Hør om forretningsområder, organisation, produkter og produktion. Få infor-

mation om de praktiske detaljer for opholdet hos Innovest og VELUX. 

09:15 - 09:55 

Udviklingen af HMI standarden ISA 101 
Peder Brandt, ManMachine Engineering 

Få en introduktion til designgrundlag for et effektivt HMI og standarden ISA 101  

 Hvorfor tænke Human Factor ved design af HMI 

 Human Factor, High Performance HMI og ISA101, hvordan hænger de sammen 

 Hvad er inkluderet i ISA101-standarden, herunder Human Factor Engineering og Life Cycle modellen 

09:55 - 10:15 

Baggrunden for at udvikle The High Performance HMI koncept 
Per Eiland, Novotek 

Introduktion til historie bag The High Performance HMI koncept.  

 Hør om den nye generation HMI fra GE 

 Bruger interface versus brugererfaring (flere data, mere information, håndtering af alarmer, grafik HTML5, mm.) 

 The High Performance HMI design principper 

10:15 - 10:30 

Pause & networking 

10:30 - 11:10 

Erfaringer med standardisering af brugergrænseflader i VELUX 
Kasper Korshold og Lasse Hedeby, VELUX  

Hør om hvordan og hvorfor VELUX har valgt at standardisere deres HMI brugerflader  

 Hvorfor det er vigtigt for VELUX med ens brugerflader, og hvad er deres erfaringer.  

 Hvordan VELUX laver kobling mellem HMI og maskine baseret på en PackML tankegang. 

 Eksempler og live præsentation af features i VELUX HMI template baseret Siemens TIA  

12:25 - 13:05 

Frokost og networking 

11:10 - 11:20 

Kørsel til  rundvisning hos VELUX 

11:20 - 12:20 

Rundvisning hos VELUX 
Dennis F. Hansen, Kasper Korshold og Lasse Hedeby, VELUX  

VELUX vil given en rundvisning, hvor vi vil se produktionen og testcenter. Der bliver dermed mulighed for at se hvorledes VELUX 

anvender deres brugergrænseflader til at guide operatører.  

12:20 - 12:25 

Kørsel til Innovest 
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13:35 - 14:05 

Opbygning af brugergrænseflader i Arla 
Claus Norup, Arla Foods  

Hør om hvorledes brugergrænseflader til udstyr og SCADA systemer opbygges for at fremme produktiviteten 

 Standardiserede HMI grænseflader i Arla Foods 

 Håndtering af sikkerhed (operatør login/logout) 

 Tiltag for at fremme kommunikation med operatørerne 

 Eksempler 

14:25 - 15:05 

Opbygning af HMI brugergrænseflader i reguleret miljø 
Bent Kock, Novo Nordisk 

Hør om Novo Nordisk nuværende HMI setup og de regler som HMI brugergrænseflader i et reguleret miljø skal følge. Hvilke for-

dele og ulemper har det nuværende HMI setup. Hvilke tanker har Novo Nordisk ift. opbygning af brugergrænseflader, der kan øge 

informationerne til operatører, servicemedarbejdere, kvalitetsmedarbejder, m.fl. Hvilke HMI platforme anvendes i dag og i fremti-

den.  

15:15 - 15:45 

Brugergrænseflader i processen 
Jens Jørgen Ahlgreen, AAK Denmark  

Få et billede af hvorledes AAK opbygger brugergrænseflader i processen. Få et billede af strukturen og de muligheder denne 

opbygning giver for at tilrette til de enkelte procesanlæg. Få en teknisk gennemgang af strukturen og systemerne. Se eksem-

pler på brugergrænseflader i processen.  

15:45 - 16:25 

Opbygning og visualisering af optimal brugergrænseflade  
Carsten R. Andersen, OptiPeople 

Hvilke data og information skal præsenteres for forskellige medarbejdere i organisationen? Hvorledes præsenteres disse data 

og information på en måde, der giver hurtig overblik og samtidig fremmer kvalitet i beslutningsprocessen? Hvilke medier skal 

bruges for at vise data og informationer? Hvilke medier virker bedst i forhold til at øge produktiviteten? 

15:05 - 15:15 

Pause & networking 

13:05 - 13:35 

Opbygning af HMI efter ISA 101 standarden 
Peder Steffensen, Picca Automation 

Hør om Picca Automations involvering i udviklingen af brugergrænseflader der skal følge ISA 101 standarden. Få eksempler på 

brugergrænseflader før og efter anvendelse af ISA 101 standarden.  

16:25 - 16:45 

Den komplette bruger portal 
Henrik Hansen, Schneider Electric 

Hør om de tanker Schneider Electric har om fremtidens bruger portal. Bliver fremtiden en komplet bruger portal i stedet for 

selvstændige system brugergrænseflader. En protal der skal kunne vise HMI/SCADA , analyser, MES information, Dashboard, 

Browse muligheder mm. Få også en kort orientering om design regler for håndtering af f.eks. Alarmer & warnings.  

14:05 - 14:25 

Human Machine Interface - Den nye standard for DCS-systemer  
Per Thyme, Rockwell Automation 

 Hør hvorledes brugergrænseflader kan opbygges og skaleres til forskellige platforme.  

 Hvorledes designes brugergrænseflader for at sikre at kritisk information bliver synlig, og produktiviteten øges? 



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 beskri-

ve fremtidige scenarier for producerende virksomheder og deres udstyrsleverandører.  

Dato: 16. august 2016 

Sted: Novo Nordisk,  

Tema: Arbejdsgruppe: Informationssikkerhed 

Dagsorden 
 Noget nyt (Bordet rundt) 
 Synlighed – Søren Egede Knudsen, Ezenta & Bent Kock, Novo Nordisk) 

 Hvad sker der på produktionsnettet 
 Risikovurdering og –rapportering (Kristian Kragh, Grundfos) 

 Sandsynlighed og konsekvensvurdering 
 Budget & økonomi 

 Anbefaling af moden for modenhed i Informationssikkerhed – IS0 27000, ISA99, Cobit,…. (Eventuelt næste møde) 
 Planlægning af næste møde 
 Eventuelt 

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 kobles sensorer og aktuatorer i fremtiden til de overliggende systemer. Kommer der 2 sæt af systemer—Et sty-

ringssystem og et monitoreringssystem eller smelter de sammen? Få indsigt for forskellige leverandørers strategi på dette område  og hør hvor-

ledes 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 automatisering og produktionssystemer. I forbindelse med Big Data er der fokus 

på indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af store mængder af data.  

Dato: 18. august 2016 

Sted: Picca Automations, Silkeborg 

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 mellem forskellige 

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

Dagsorden:  
 Projekt gennemgang (Per Ernst, Arla Foods) 
 Projektværktøjer (Henrik Gross, Picca Automation) 
 GAPP modellen (Carsten Nøkleby, SESAM) 
 Salg/Indkøb/Projekt (Lars Christensen, Insatech) 

Dato: 8. december 2016 

Sted: Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion, Fibigerstræde 16, rum 1.108, 9220 Aalborg Øst 

Tema: Industri 4.0 - Fremtidens  fabrik, forretningsprocesser og teknologier  

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 stu-

derende 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. 

WHITEPAPER READY 11-5-2016 

Ansøgning sendt 16-6-2016 

Dato: 8.  september  2016 

Sted: VELUX, Skjern, InnoVest Ånumvej 28, 6900 Skjern 

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”. 

WHITEPAPER under udarbejdelse 



Industri  4.0 - Kommende arrangementer 

Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar torsdag 08-09-2016 afholde hos 

VELUX, Innovest 

Ånumvej 28 

6900 Skjern  

 

Tilmelding  

www.sesam-world.com/tilmelding  

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  

 

Sidste tilmeldingsfrist  

Tirsdag den 06-09-2016 

 

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 




