SESAM ønsker Glædelig Jul og Godt Nytår
– på gensyn i 2014 til mange spændende arrangementer

Vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter i årets løb. Der har været afholdt 6 SESAM Seminarer i
Danmark, 3 SESAM seminarer i Sverige, og 2 Energi & Forsynings seminarer. Der har været en pæn tilslutning
til samtlige seminarerne.
Vi takker for den gode dialog og tilbagemeldinger fra medlemmerne.
Det er SESAMs mål, at afholde arrangementer med aktuelle emner, der har værdi for medlemmerne.
Derudover er det SESAMs mål, at virke som et netværksorganisation, hvor viden om automation og
produktions it kan udveksles mellem medlemmerne.
SESAM har afholdt kurser i Gode Automations Projekt Processer (GAPP)hos Lemvigh- Müller, Kolding og ude i
virksomheder.

Vi vil byde velkommen til nye medlemmer i SESAM Danmark og SESAM Sverige:
- Advanced Manufacturing Solutions
- Danpo A/S
- Energinet.dk
- Herning Vand A/S
- ImmuneSecurity A/S
- Microsoft
- Perstorp Specialty Chemicals AB
- Scanenergi Solutions
- Siemens AB
- SVM Automatik A/S
- Swedwood International AB
- Tresu Group A/S
- Aalborg Energie Technik a/s
Se kommende arrangementer nedenfor.
Vi vil på SESAM’s vegne sige mange tak for i år og på gensyn til næste års SESAM aktiviteter.
Glædelig jul og godt nytår.
Anne Marie Fromsejer & Carsten Nøkleby

SESAM Danmark nr. 108
Tema: Fremtidens platform – workshops – leverandør udstillere
Dato: 03.02 2014
Kl.: 09:30 – 17:00
Sted: Microsoft, Vedbæk
Program: Link til program

Tilmelding: On-line tilmelding

SESAM Sverige no. 8,
Tema: Uppgradera och byta produktions IT och automation
Dato: 27.02 2014
Kl.: 09:00 – 16:30

Sted: Alfa Laval Lund AB, Lund
Program: Klar primo Januar

Tilmelding: Klar primo Januar

Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning.
Indkøbsstrategi og krav til leverandører
· Et møde der vil fokuser på forskellige virksomheders forventninger til leverandører
· Interaktion med leverandører - Hvad skal en leverandør leve op til? Hvad skal man blive bedre til?
Dokumentation af automationsløsninger
· El dokumentation
· Proces dokumentation
· Design dokumentation
· As build dokumentation
PackML – Hands On for maskinbygger og producerende virksomheder
· Guidelines PackML (Standard & eksempler fra producerende virksomheder)
· Workshop 1: Hands on - Bits/Bytes – Implementering på PLC type 1,2
· Workshop 2: Hands on - Bits/Bytes – Implementering på PLC type 3,4
· Afslutning: Hvad er min største udfordring! Diskussion i plenum
Soft PLC / PLC
· Hvad er status?
· Autogenerering af PLC kode
Instrumenter
· Anvendelse af instrumenter i procesudstyr og maskiner
· Øget intelligens i instrumenter, hvad giver det af muligheder

GAPP kurser – modul 1+2+6
Modul 1+2: Gennemgang af GAPP projektmodellen og dens faser. Skabe overblik over aktiviteter og dokumenter i et projektforløb.
Modul 6: Projektopstart – hvorledes opnås en god start på et projektsamarbejde – bootcamp
Dato: 18.02 og 28.10 2014
Kl.: 09:00 – 16:00
Sted: Lemvigh-Müller, Nordager 1, 6000 Kolding
Læs mere information her 
Tilmelding: On-line tilmelding

GAPP kurser – modul 3+4
Modul 3: Kravspecifikation – hvordan udarbejdes en kravspecifikation trin for trin
Modul 4: Udbud & tilbud – hvorledes gennemføres en udbudsrunde trin for trin
Dato: 19.02 og 29.10 2014
Kl.: 09:00 – 16:00
Læs mere information her 
Tilmelding: On-line tilmelding

GAPP kurser – modul 5+7
Modul 5: Aflevering og evalueringer – hvorledes afleveres et projekt og hvordan gennemføres en evaluering
Modul 7: Test og testplaner – hvorledes planlægges og gennemføres test trin for trin

Dato: 04.03 2014 og 12.11 2014
Kl.: 09:00 – 16:00
Læs mere information her 
Tilmelding: On-line tilmelding

GAPP kurser – modul 8+9
Modul 8: Risikostyring – hvorledes styres risici gennem et projekt, hvorledes skabes overblik og hvilke tjeklister er til rådighed.
Modul 9: Kvalitetssikring & implementering af projektmode.
Dato: 05.03 2014 og 13.11 2014
Kl.: 09:00 – 16:00
Læs mere information her 
Tilmelding: On-line tilmelding

