
 

Udstillere på seminaret 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne og organisationerne  

Fremtidens digitale platforme 

i produktionen 

 

Hvilke eksisterende og kommende digitale plat-

forme vil styre produktionen? 

Seminaret afholdes hos: 

Schneider Electric Danmark A/S 
Silcon Allé 1 

6000 Kolding 
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10:35 - 10:50 

Pause, networking & udstilling 

09:55 - 10:35 

Valg af platforme - Hvad er kravene til fremtiden? 
Per Engelbrechtsen, Teknologi & business specialist, Beumer Group 

09:15 - 09:55 

Hvad bruges i dag og i fremtiden af automationsplatforme? 
Casper Schou, Robotics and Automation Group, Aalborg Universitet 

Tilmelding:   www.sesam-world.com/tilmelding 

10:50 - 11:30 

Node-RED on Factory Floor - what, how and why? 
System specialist, IBM  

11:30 - 12:10 

Udviklingsplatforme der anvendes af de nyuddannede 
Jens Henrik Nielsen, Associate Professor, Professionshøjskolen UCN 

12:10 - 13:00 

Frokost, networking &  udstilling 

09:00 - 09:05 

Velkomst og introduktion  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

09:05 - 09:15 

Introduktion til Schneider Electric 
Schneider Electric 

Kort introduktion til Schneider Electric som er host for mødet. Hør om organisationen og deres fokus på industri segmentet. 

13:00 - 13:40 

Open Process Automation Standard impact on future platforms  
Dennis Brandl, Senior consultant, BRLConsult (ISA-88, ISA-95 specialist) 

Fremtidens Automationsplatforme      •     5. december 2019 

Får et billede af hvad og hvordan ingeniører bruger low-cost microcontrolere og System on Chip (SoC) i forbindelse med projekter og 

forskning. Få et billede af hvordan low-cost microcontrolere og System on Chip (SoC) bruges på en ”smarte” produktionslinje og på 

robotter. Hertil kommer der også lidt om både fordele og ulemper. Det tager udgangspunkt i helt konkrete eksempler og implemente-

ringer.  

Få et billede af de overvejelser som BEUMER Group gør i forbindelse med valg af digital teknologi  platform til styring af deres anlæg. 

Hvilke forretningsmæssige kriterier ligger til grund for valg af platform: Pris, performance, service, vedligehold, mm.  Hør hvorledes 

fremtidens automationsplatforme kunne se ud hos BEUMER Group, og hvorledes den digitale arkitektur kommer til at forme sig.  

Get a picture of the possibilities with Node-RED, that is a visual tool for wirring the Internet of Things (IoT). How can Node-RED be used 

in industrial application on the factory floor. Node-RED is based on the platforms: WEB, JavaScripts, JSON, MQTT. IBM has contributed 

Node-RED as an open source JS Foundation.  

Få et billede af hvad nyuddannede har af kompetencer, som kan anvendes til at digitaliser og automatiser produktionen og tilhørende 

processer. Der arbejdes bredt med mange teknologier: PLC og forskellige programmeringssprog (Ladder, FBD, SFC og ST), der arbej-

des med PC applikationsudvikling baseret på C, C#, Phyton. Derudover er der programmering  med C, C+, ROS og phyton af robotter 

og cobots (ROS). Der er opsætning af HMI, SCADA og OPC-server og andre fieldbus kommunikationer via TCP/IP.  

Hør om erfaringerne med Raspberry Pi ift. et produktions miljø.  

Process automation end users, suppliers and integrators have expressed strong interest in a standard that will make the industry 

much more open, interoperable, and modular.  Get a picture of the possibilities with this standard for portable configuration a control 

system, based on the concepts of Distributed Control Nodes,  Distributed Control Platform, standardized control languages and Ad-

vanced computer platforms.  

Get inspired and hear how this standard can be applied.  



13:40 - 15:40 

Fremtidens digitale platforme i produktionen 
Hvad skal vi forvente af nye platforme? 

• Hør de enkelt leverandører om deres syn på 

de fremtidige automationsplatforme.  

• Deltage i præsentationerne og den tilhørende 

udstilling 

Tilmelding:   www.sesam-world.com/tilmelding 

15:40 - 16:15 

Panel diskussion 
Facilitieret af Carsten Nøkleby, SESAM-World 

Schneider Electric, Kolding •      5. december 2019 

13:40 - 15:40 

Byg din egen AGV med Arduino 
Per Müller, Direktør og partner, Optimatic 

• Deltage med din egen PC og få indsigt i hvor hurtigt og 

effektivt en AGV prototype kan bygges. 

• Du modtager et samlesæt bestående af Arduino board, 

motorstyring, to motorer, afstandssensor, ramme og 

hjul.  

• Du bliver undervist og får vejledning til at bygge AGV.  

• Test dit resultat på seminaret.  



Fremtidens Automationsplatforme      •     5. december 2019 

Tilmelding:   www.sesam-world.com/tilmelding 

Fremtidens Automationsplatforme 

Sesam arrangerer et seminar med fokus på digitalisering og automatisering. Hvad sker der med automation-

systemer, når digitalisering i form af at Industriel-IoT (IioT) får mere og mere indflydelse på håndtering af data i 

produktionen/processen?  

• Data fra produktionen til ledelsesrapportering bliver ofte fundet gennem IT projekter med fokus IIoT. Dis-

se projekter anvender ikke automationsudstyr,  men derimod andre typer udstyr, som for eksempel Rasp-

berry Pi.  

• Vi vil på mødet se på de muligheder og udfordringer, der er for automation og produktions IT, når den tra-

ditionelle automationstrekant forandres 

og der komme nye produkter, der ikke 

indgår i pyramiden; men er en tilføjelse 

til automationspyramiden.  

• Med nye moduler som Raspberry Pi er 

det muligt at installere simple systemer 

og sensorer. Raspberry Pi er moduler, 

der ikke programmeres som PLC’er, men 

som IT udstyr og computersystemer (C#, 

.net, java, phyton, ...). Disse nye kompo-

nenter udvikles efter moderne software 

metoder og sprog. Hvordan påvirker det 

produtionen, og dem som skal supporte-

re dette 24x7 ? 

• Hvorledes bliver fremtidens automations-

platform – er det en kombination af PLC 

og EDGE teknologi der vil danne basis for 

automation fremover. Kan der blive 

skabt ”COMMUNITIES” inden for automa-

tion, der vil øge udvekslingen af erfarin-

ger og kode. Automationsbranchen har 

være præget af en lukkethed, der umid-

delbart ikke har lagt op til at dele kode 

og erfaringer. Kan  EDGE og andre IT platforme danne rammen for en mere åben automationsplatform. 

• Kan vi i automations branchen blive mere effektive i at stille de "rigtige" data til rådighed, for at skabe den 

nødvendige forretningsinformation og tilhørende forretningsbeslutningsgrundlag? 

• Anvendelsen af IIoT vil i nærmeste fremtid overtage dele af dataopsamlingen i producerende virksomhe-

der. Tidligere var automationspyramiden den eneste datavej, hvorved data fra produktionen bliver omfor-

met til information og til et beslutningsgrundlag.  

• Fremadrettet vil der ske en adskillelse (eller er det en konvergens?) mellem de normalt kendte IT (MES) 

og styringssystemer (PLC & SCADA) i automationspyramiden, og de nye IIoT muligheder baseret på EDGE, 

Raspberry Pi, Arduino, og andre platform. 

• De nye IIoT moduler vil formidle data i produktionen direkte til informations- og beslutningsgrundlag. 

• Altså, vi vil se et billede af at IIoT moduler og tilhørende IT systemer vil overtage den forretningsmæssige 

kritiske information; medens automation vil blive fokuseret på styring af de tekniske systemer. Automati-

onssystemernes udbredelse vil blive reduceret pga. de nye IIoT moduler og IT systemer vil overtage de for-

retningsmæssige kritiske informationer. Automationssystemerne baseret på basis platforme som PLC og 

SCADA vil blive udfordret af nye IIoT/IT/OT teknologier.  

Deltag i seminaret og få et billede af de fremtidige automationsplatforme.  

Håber at se dig og dine kollegaer til et spændende seminar.   

 

•

•



Programmering af AGV (Workshop) 
Per Müller, Direktør & partner, Optimatic 

 

• Deltage med din egen PC og få indsigt i hvor hurtigt og 

effektivt en AGV prototype kan bygges. 

• Du modtager et samlesæt bestående af Arduino board, 

motorstyring, to motorer, afstandssensor, ramme og 

hjul.  

• Du bliver undervist og får vejledning til at bygge AGV.  

• Test dit resultat på seminaret.  

Schneider Electric, Kolding •      5. december 2019 

Sted for seminaret 

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

Tilmelding:   www.sesam-world.com/tilmelding 

Praktisk information  

Seminar torsdag 05-12-2019 afholde hos 

Schneider Electric 

Silcon Alle 1 

6000 Kolding 

Danmark 

 

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding  

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  

 

Sidste tilmeldingsfrist  

Tirsdag den 03-11-2019 

 

Pris  

Pris for deltagelse  

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

3.900 kr.  ekskl. moms for ikke medlemmer. 

DKK 400 eksl. moms for Arduino AGV model (Option) 

 
(*) 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 

Vestre Allé 39 

8600 Silkeborg 

Denmark 

Tel. +45 7240 1464 

info@sesam-world.com 

www.sesam-world.com 

Udstilling — Automations platforme 
Fremtidens automationsplatforme 

Hvad skal vi forvente af nye platforme? 

 

• Hør de enkelt leverandører om deres syn på de fremti-

dige automationsplatforme 

• Aveva 

• Beckhoff 

• IBM 

• Novotek & PTC 

• Rockwell Automation 

• Schneider Electric 

• Siemens 

• Hans Følsgaard & Mitsubishi Electric 

 

• Deltage i præsentationerne og den tilhørende udstilling 



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 konferencevirksom-

hed, men et netværk af medlemsvirksomheder, der mødes på temamøder og work-

shops, for her at udveksle erfaring og viden om nye teknologier, processer og orga-

nisationer. Denne viden kan samles i Best practice beskrivelser, der vil være til-

gængelige 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 envejskom-

munikation, men ved en tovejskommunikation mellem ligestillede medlemmer. 

SESAM vil stadig afholde seminarer, som vi kender; men de vil være tættere relate-

ret til de temagrupper der etableres. 

I forbindelse med temamøder og workshops vil SESAM være moderator og tema-

møderne afholdes hos medlemsvirksomhederne. SESAM vil stå for alt det prakti-

ske, så som koordinering, dagsorden, finde foredragsholder, referat, styre tilmel-

dinger 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 løs-

ning 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 en-

kelte virksomhed og medarbejder, og samtidig kan der samles op på erfarin-

ger da en temagruppe vil forløbe over en periode. 

• Viden opsamling, erfaringsudveksling og Indflydelse = værdi for virksomhe-

den 

• 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 mu-
ligt at deltage i temamøderne via Skype, 
der vil sikre at flere medlemmer kan væ-
re med i møderne. 
For at en temagruppe kan etableres skal 
der minimum være 10 deltagere i grup-
pen. 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 Manage-

ment for Automation Systems (Idé) 

FAKTABOX (Priser) 
Årligt kontingent (Fra september til august) 
 
Koncernmedlemskab (Flere virksomheder i samme gruppe)  15.000 kr. ex. moms 
Firmamedlemskab (>4 ansatte)  7.500 kr. ex. moms 
Firmamedlemskab (<=4 ansatte)  2.000 kr. ex. moms 
Uddannelsesinstitution  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.  

SESAM-WORLD 
Knowledge through networking 

NYT OM MEDLEMSKAB AF SESAM 


