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Derfor skal du have en digital tvilling af din
produktion

Seminaret afholdes hos:
Schneider Electric
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
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Seminaret er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne og organisationerne
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09:30 - 09:35

Velkomst og introduktion
Carsten Nøkleby, SESAM-World

09:35 - 09:45

Introduktion til Schneider Electric
Jan Kaihøj, Vice President, Industry, Schneider Electric
Kort introduktion til Schneider Electric som er host for mødet. Hør om organisationen og deres fokus på industri segmentet.

09:45 - 10:30

Hvad er den Digital Tvilling og hvilken muligheder giver den?
Steffen Tram Mortensen, ph.d. studerende, Aalborg Universitet
•
•
•
•
•

Hvad er definitionen på en Digital Tvilling?
Få et billede af en tidsmaskine, som kan rejse frem og tilbage i tiden.
Hvilke udfordringer vil virksomhederne stå over for i forbindelse med valg og implementering af de nye digitale teknologier?
Hvordan kan virksomheder forberede sig på de nye digitale teknologier?
Gennemgang af cases

10:30 - 11:10

Overvejelser og erfaring med Digital Tvilling
Torben Rank Nielsen, Head of Advanced Process Control, Nordzucker Group
Hør om Nordzucker Groups overvejelser om anvendelse af Digital Tvilling, der kan simulere og emulere forskellige scenarier under kørende drift.
• Hør om overvejelser som Nordzucker har gjort for at anvende Big Data, Machine Learning og modellering af processen (Digital Tvilling)
• Ved indførelse af Digital Tvilling, hvilke overvejelser skal der gøres ift. proces og operatører.
• Hvor er Digital Tvilling en fordel at anvende. F.eks. I kontinuerlige processer hvor standard proces regulatorer ikke er tilstrækkelige.
• Opbygning af data model — hvad er kravene til data kvalitet—valg af transmitter (Sensorer)
• Gennemgang af demo (simulering eller on-line)

11:10 - 11:30

Pause& networking
11:30 - 12:00

Byg dine egne Digitale Twins
Niki Nicolas Grigoriou, CEO / Software Architect, Intelligent Systems A/S
Intelligent Systems har opbygget flere Digitale modeller og vil komme med de erfaringer der er opnået gennem projekterne.
• Hvorledes opbygges en digital model - hvad der datagrundlaget og hvorledes deles data på tværs af forsynings– og værdikæde.
• Hvad skal der inkluderes i en model: sporbarhed, dokumentation
• Få et billede af hvorledes alle ting på fabriksgulvet i fremtiden vil få sin egen intelligens (”Digital Tvilling”).
• Hør om brugen af en ny platform, hvor der søges testkunder.

12:00 - 12:40

Opbygning af Digital Tvilling hos maskinbygger
Lukas Theisen, Ph.D. Reguleringsteknik, DISA Industries A/S
Hør om de Digitale Tvillinger af DISAs sandform-maskiner. Præsentationen giver indsigt i :
• Hvordan de Digitale Tvillinger bruges i udvikling, test og commissioning.
• Opbygningen af de digitale tvillinger
• Hvilke muligheder giver den Digitale Tvilling for korrektioner ift. målinger og fejl.
• Se eksempler på hvorledes den Digitale Tvilling kan give et billede af, hvor vi bevæger os hen og dermed forudsige fejl før de opstår i den fysiske proces.
• Se demo på anvendelse af den Digitale Tvilling.

12:40 - 13:30

Frokost & networking
Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding

Hos Schneider Electric, Ballerup

•
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13:30 - 14:00

Digitalisering af hospitaler - Realtime opdatering af planer
Kim Visby, Director, CGI & Region H
Hør om den proces der har været gennemført i Region H for at opbygge en Ditial Tvilling, for at kunne realtids opstere alle planer pga.
input fra processen—håndtering af operationsmateriale, mad, tøj, affald, mm.
• Gennemgang af nuværende setup og infrastruktur
• Hvilke krav har der været til proces og medarbejdere — nye forretningsprocesser.
• Hvorledes er datamodellen opbygget og hvad har der været af krav til instrumentering og data kvalitet.
• Hvad forventes i fremtiden?

14:00 - 14:30

Fra salgsfasen til digital commissioning og til endelig anlæg
Lars Ingvar Knudsen, Faglig leder produktion, Teknologisk Institut
• Med udgangspunkt i en kundecase vil denne præsentation gennemgå den proces det er at opbygge en Digital Tvilling for at komme fra en salgsfasen til en digital commissioning og endelig til et fysisk anlæg.
• Få et billede af hvorledes den Digitale Tvilling kan anvendes til at vise kunden en anlæg,, hvor kunde og leverandør kan gå sammen rundt i anlægget og gennemgå detaljer og markere ændringer.
• Hør om mulighederne for at gennemfører en reverse engineering proces når den digitale model er fastlagt for at komme til det
endelige fysiske anlæg.

14:30 - 15:00

Virtual design
Antoon Laane, Global Product Manager Virtual Design, Rockwell Automation
Virtual design can help to compress development cycles, accelerate time to market, decrease commissioning costs, and mitigate
risk. Moving to a virtual workflow enabled by a digital Tvilling allow companies to design, test and optimize systems all from a desk,
long before ever building a prototype. We are going to show an example of using virtual design, talk about what is needed and some
of things to be aware of when doing virtual design.

15:00 - 15:15

Pause& networking
15:15 - 15:45

Building an Information Model to Enable the Digital Twin
Steven Willams, Technical Consultant, AVEVA UK
Explore how to define, manage and exploit data for an asset. Hear about the opportunities that this approach provides with some
example case studies. Discuss what is a Digital Twin, how engineering information can be used, what other information is needed
and what are the difficulties in introducing a Digitlal Twin.

15:45 - 16:15

Muligheder for maskinbygger og kunder ved Virtuel Commissionering
Carsten Bro, Digitalization Technology Manager, Siemens A/S
Får en præsentation af den proces, det er at gennemføre en Virtuel Commissionering, og hvad det kræver af data og informationer
fra mekaniske design, software design og hardware design for at skabe en Digital Tvilling.
• Hvorledes gøres CAD modellen dynamisk?
• Hvorledes kommer information og rettelser til Digital Tvilling retur til Mekanisk design, software og hardware?
• Hvad er fordelene og hvorledes står det mål med investeringen i den digitale Tvilling?
• Hør om erfaringer fra flere forskellige kundecase.

16:15 - 16:45

Digital Tvilling sikrer en kort og præcis proces
Bent Aksel Jørgensen, CEO, Xcelgo A/S
Digital Tvilling spiller en central rolle i moderniseringen af løbende automatiseringssystemer. Denne proces er typisk "missionskritisk"
med meget korte tidsslots til udskiftning af udstyr, test af ny styringssoftware og idriftsættelse. Detaljerede 3D-modeller kan fungere
som et vigtigt værktøj ved opdatering og afklaring af dokumentation, og især som en grundig og systematisk off-line testplatform til
ny styringssoftware på PLC og MES/WCS-niveau. På den måde reduceres systemtestfasen betydeligt, og opstart af produktionen
sikres til tiden.

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding
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Digital Tvilling i produktionen
Derfor skal du have en digital tvilling af din produktion.
Seminaret vil fokusere på Digital Tvilling og vil behandle hvorledes denne teknologi vil få indflydelse på vores fremtidige automation og produktion. Hvordan skabes en Digital Tvilling for en maskine eller anlæg og
hvem vil i fremtiden skabe den Digitale Tvilling? Hvad er de nuværende
erfaringer og anbefaler i forbindelse med introduktion af en Digital Tvilling i forskellige virksomheder og organisationer?
Deltag i seminaret og få et billede af de muligheder og krav som en Digital Tvilling stiller til en virksomhed i dag og i fremtiden. Hvad bliver fremtiden i forhold til automatiseret skabelse af Digital Tvilling til maskiner og
anlæg.
Du vil få præsentationer fra forskellige slut brugere, maskinbyggere og automationsleverandører og hør deres erfaringer i
forhold til teknoloig, processer og organisation. Hvad stiller det af krav til organisationen og efteruddannelse for at introducere en Digital Tvilling.
Få indsigt i forskellige Digital Tvilling platforme fra udvalgte automationsleverandører.
Få indblik i, hvad der kræves fremadrettet i forhold til mekanisk design, software design og hardware design for at skebe
en dynamisk Digital Tvilling.
Der vil være fokus på følgende:
• Få et billede af hvor forskellige virksomheder er i deres digitale rejse.
• Hvad er difinitionen på Digital Tvilling?
• Hvilke erfaringer er der med introduktion af Digital Tvilling og hvor er den Digitial Tvilling mest velegnet til autogenerering af styringskode til maskiner og procesudstyr?
• Hvorledes skabes en Digital Tvilling?
• Hvorledes skabes de dynamiske egenskabe for en Digtal Tvilling? og hvorledes kan den Digital Tvilling kobles direkte til det fysiske udstyr?
• Hvorledes kan mekanik, proces, el-dokumentation og PLC kode kobles sammen i en samlet Digital Tvilling løsning?
• Hvor anbefales det at bruge de forskellige Digtial Tvilling teknologier?
• Hvem bliver fremtidens programmør af maskiner og procesanlæg.
Kom og mød kollegaer og deltage i en dialog og få skabet et billede af begrebet Digital Tvilling og deltage i mødet og få et
billede af fremtidens brug af Digital Tvilling for maskiner og anlæg.
Den Digitale Tvilling (Digitale Tvilling) integrere artificial Intelligence, machine learning og software analyse for at skabe en
levende digital simulerings model, som opdateres og ændre sig i henhold til den fysiske proces og det fysiske produkt.
Digital Tvilling - Dette lærende system, lære fra sig selv ved at bruge input fra sensordata og brug af historiske data. En
Digital Tvilling vil kontinuerlig lære og opdatere sig selv fra mange data kilder, der kan give en næsten realtids status.
Den Digital Tvilling kan også blive forsynet med data fra lignende maskiner/anlæg. Den Digital Tvilling vil kunne ændre
hele produkt livscyklussen fra produktion til service. En Digital Tvilling kan sammensætte processer og produkter fysiske
og virtuelt. Den digitale Tvilling muliggør, at virksomheder kan have et digitalt billede af alle deres produkter, fra design til
udvikling, produktion og gennem produktets livs cyklus.
Industrier, der vil eller er udfordret af Digital Tvilling, er industrier med produktion, hvor produktionen er en stor del af deres forretning. I produktionsprocessen er den digitale Tvilling, som en virtuel kopi af det der sker på produktionsgulvet.
Mange sensorer kan placeres i den fysiske produktionsproces, og opsamler data fra produktionsprocessen og produktet,
til endeligt at opsamles af den digitale Tvilling. På baggrund af IoT, er Digital Tvillinger blevet mere økonomisk overkommelig, og kan være med til at drive fremtidens produktionsindustri. En af fremstillingsindustriens driver bliver Digital Tvilling.
En fordel for medarbejderne ligger i de reelle data fra produktionen og produktet, som bliver virtuelt moduleret af den digitale Tvilling, som dermed kan anvendes til at simulere og emulere forskellige scenarier uden fysisk produkt, for at kunne finde mulige optimeringsmuligheder i produktionsprocessen. Derudover vil Digital Tvilling kunne muliggør, at produktionssystemet kan reagere på uventede begivenheder på en intelligent måde.
Digital Tvilling giver mange forretnings muligheder ved at forudsige fremtiden, i stedet for at analysere fortiden i fremstillingsprocessen.

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding
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DIGITAL TVILLING = TIDSMASKINE
• Kan spole tilbage i tid
• Kan spole frem i tid
• Kan analyser fremtiden på
baggrund af historiske og realtids data.
[Ref. Steffen Tram Mortensen, Ph.D.
studerende, Aalborg Universitet]

Praktisk information
Seminar torsdag 31-01-2019 afholde hos
Schneider Electric
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Danmark
Tilmelding
www.sesam-world.com/tilmelding
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.
Sidste tilmeldingsfrist
Tirsdag den 29-01-2019
Pris
Pris for deltagelse
1.800 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM.
3.900 kr. ekskl. moms for ikke medlemmer.

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 yderligere oplysninger, så kontakt os venligst
SESAM-WORLD
Vestre Allé 39
8600 Silkeborg
Denmark
Tel. +45 7240 1464
info@sesam-world.com
www.sesam-world.com

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

Sted for seminaret

Besøg Schneider Electric i Ballerup, der arbejder med at automations-, produktions- og energiteknologi.

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding

SESAM-WORLD

Knowledge through networking
NYT OM MEDLEMSKAB AF SESAM
Seminarer & Temamøder
SESAM har to typer af arrangementer for et kontingent
• SESAM seminarer – heldagskonferencer.
• SESAM Tema-møder
Fra envejskommunikation til tovejskommunikation – Videndeling i øjenhøjde og
blandt ligestillede med relation til automation, produktions IT og digitalisering.
Vi ønsker at transformer SESAM til en netværksorganisation, hvor viden formidles
mellem medlemmerne via temamøder, workshops og Best practice beskrivelser.
Årsagen til transformationen er, at SESAM ikke skal være en konferencevirksomhed, men et netværk af medlemsvirksomheder, der mødes på temamøder og workshops, for her at udveksle erfaring og viden om nye teknologier, processer og organisationer. Denne viden kan samles i Best practice beskrivelser, der vil være tilgængelige for alle medlemmer.
Når dele af en Best practice er etableret, kan der afholdes et seminar, hvor netop
temaet behandles og medlemmerne kan præsenter deres erfaringer.
Ved denne transformation af SESAM opnår vi, at viden ikke sker ved envejskommunikation, men ved en tovejskommunikation mellem ligestillede medlemmer.
SESAM vil stadig afholde seminarer, som vi kender; men de vil være tættere relateret til de temagrupper der etableres.
I forbindelse med temamøder og workshops vil SESAM være moderator og temamøderne afholdes hos medlemsvirksomhederne. SESAM vil stå for alt det praktiske, så som koordinering, dagsorden, finde foredragsholder, referat, styre tilmeldinger til temamøder og seminar samt sikre, at materiale fra temagrupperne bliver
tilgængelig på hjemmesiden.
Hvorfor det nye tiltag?:
• De enkelte deltagere kan være med til at præge og være en del af en løsning via temamøderne.
• Koncentreret og konkret videnformidling bland medlemmer hvor man får
noget med hjem i form af viden, referat, mødemateriale og på sigt en Best
Practice.
• Deltage i de temagrupper fysisk eller via Skype, som giver værdi for den enkelte virksomhed og medarbejder, og samtidig kan der samles op på erfaringer da en temagruppe vil forløbe over en periode.
• Viden opsamling, erfaringsudveksling og Indflydelse = værdi for virksomheden
• Scenen sættes af SESAM som er tovholder
• Netværk – Kontaktformidling til ligestillende og dermed adgang til erfaring.

FAKTABOX (Temamøder)
Til hvert temamøder, vil der være en
dagsorden og en eller flere indlæg fra
medlemmerne samt en workshop for at
udveksle erfaringer og viden. Det er muligt at deltage i temamøderne via Skype,
der vil sikre at flere medlemmer kan være med i møderne.
For at en temagruppe kan etableres skal
der minimum være 10 deltagere i gruppen. Der kan max. deltage 2 medlemmer
fra hver virksomhed, af hensyn til plads
og for at tilgodese alle medlemmer.
Temamøderne afholdes og planlægges af
temagruppen, og det forventes at der
afholdes møder hver 2-3 måned i hver

FAKTABOX (Temagrupper)
Der kan etableres flere teamgrupper, og
der er nedenfor eksempler på udvalgte
grupper der er aktive, der er på pause,
der er på idéstadiet.
•
•
•
•

Informationssikkerhed (Aktiv)
PackML og Line Integration (Aktiv)
Projektledelse (Pause)
Maturity Model for digitalisering
(Idé)
• Softwareudvikling for maskiner og
udstyr - Agil maskinudvikling (Idé)
• Obsolescence & Life Cycle Management for Automation Systems (Idé)

FAKTABOX (Priser)
Årligt kontingent (Fra september til august)
Koncernmedlemskab (Flere virksomheder i samme gruppe)
Firmamedlemskab (>4 ansatte)
Firmamedlemskab (<=4 ansatte)
Uddannelsesinstitution

15.000 kr. ex. moms
7.500 kr. ex. moms
2.000 kr. ex. moms
2.000 kr. ex. Moms

Deltagelse i temamøder og workshops er som oftest gratis for medlemsvirksomheder, men der kan forekomme situationer,
hvor der skal betales et mindre beløb til forplejning.
Deltagergebyr for medlemmer til seminarerne er 1.800 kr. ex. moms/deltager.
Deltagergebyr for ikke medlemmer til semianrerne er 3.900 kr. ex. moms/deltager.

