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Seminaret afholdes hos: 

 

Rambøll Danmark A/S 
Hannemanns Allé 53 

DK-2300 København S 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med 

 



Manufacturing Execution System og produtkionsoptime-
ring — hvad er værdien af et MES system? 

 

Det 93. SESAM møde har fokus på MES systemer og an-
vendelse af MES systemer.  

 

Manufacturing Execution System er et informationssystem 
der formidler information mellem produktionen og det 
overordnede administrative system - ERP. 

ERP - Enterprise Ressource Planning, er et computer base-
ret planlægningssystem, som bruges til at styre virksom-
hedens ordrer, råvarer, arbejdskraft, produkter og finan-
ser. 

Manufacturing Execution System er et informationssystem 
der kan opdeles i forhold til hvilke opgaver systemet løser. 
MES systemer har flere forskellige anvendelsesområder, 
og i dag ses 5 forskellige områder: 

 

Produktionsspecifikation 

• Hvordan producerer vi? Masterrecept og parameter-
styring.  

• Nedbrydning af produktspecifikke data, så data kan 
anvendes på det angivne produktionsudstyr.  

Produktionsressourcer 

• Hvad kan vi producere? Ressourceplanlægning 

• Hvornår og hvad skal vi producere? Detaljeret pro-
duktionsplanlægning.  

• Nedbrydning af produktionsordre og faslæggelse af 
hvilket produktionsudstyr der skal anvendes til pro-
duktionen.  

Produktionsafvikling 

• Styring af processen og sekvensen hvorunder et pro-
dukt skal produceres. 

Produktionskontrol og -optimering 

• Hvor godt producerer vi? Produktivitet, OEE, Downti-
me management. 

• Produktionsdata fra produktionslinjer opsamles, og 
data kan bruges til at analysere og optimere produk-
tionen 

Produktionsdokumentation & kvalitetskontrol  

• Opsamling af kvalitets–, produkt- og produktions-
data. 

 

Kom og hør danske virksomheder og deres erfaringer med 
MES systemer. Hør om de muligheder som store og små 
virksomheder har ved implementering af et MES system.  

Hør om de forretningsmæssige muligheder og de nødven-
dige teknologier der skal implementeres.  

MES systemerne vil for mange virksomheder, store som 
små, giver nogle forretningsmæssige muligheder i form af 

produktionsopfølgning og -optimering. Denne produkti-
onsopfølgning vil også give en mulighed for bedre spor-
barhed af produkter og råvarer.  

Få et billede at de tre hoved typer implementering, der 
findes i dag og hvilke type de enkelte virksomheder an-
vender. De tre væsentlig forskellige MES  implemente-
ringstyper er:  

1. Manuel dataopsamling (Manuel) 

2. Overvågning af produktionsdata (Semi automatisk) 

3. Fuldautomatisk produktion (Automatisk) 

Kom og hør hvad der sker af standardisering på området, 
ved at MESA er repræsenteret. Få et billede af hvorledes 
den internationale standard ISA-95 udvikler sig og hvorle-
des denne standard kan anvendes som reference ramme 
for projekterne.  

MESA vil give et overblik over de eksisterende systemer 
og de funktionsmæssige muligheder systemerne stiller til 
rådighed. Hør om den proces som MESA anbefaler i val-
get af MES system - og få indsigt i de rapporter som er 
tilgængelige i valget og implementeringen af MES system.  

 

.Få et indblik i elementer som: 
• Hvad er værdien af MES implementeringen.– busi-

ness case 
• Hvad er mulighederne forretningsmæssigt 
• Hvem bliver fremtidens leverandør af MES platform  

og hvilken platform 
• Få indblik i MES survey 

 
Hør om hvorledes MES projeter er gået fra tekniologi fo-
kus til et større fokus på det forretningsmæssige.  
Få et billede af hvorledes viden i produktionen ift. eksiste-
rende Ø-systemer kan udnyttes i opbygningen af et kom-
mende integreret IT system. 
 
Få input til  
• MES standardisering internt i virksomheden 
• At vælge MES systemplatform 
• Krav til produktionsapparat og data 
• Hvad er udfordringerne for Niche produktion kontra 

volumen produktion? 
• Hvor fleksibel er et MES system - Hvordan introdu-

ceres nye produkter og varianter.  
• Hvad giver MES systemet af muligheder ift. produk-

tionsoptimering, benchmarking, Sporbarhed, mm. 
 
Kom og mød kollegaer i branchen og få en dialog om MES 
systemer og deres anvendelse i industrien. Møde også de 
førende danske leverandører af MES system på en mini-
udstilling.  

 

På gensyn 31. marts 2011På gensyn 31. marts 2011På gensyn 31. marts 2011På gensyn 31. marts 2011    

Manufacturing Executions System - 31. marts 2011 



Program - 31. marts 2011 

09.10 - 09.50    

A proces to select MES vendor and platform A proces to select MES vendor and platform A proces to select MES vendor and platform A proces to select MES vendor and platform ----    Best practicesBest practicesBest practicesBest practices    
Jan Snoeij, MESA international & Logica  

To meet the challenges of the Supply Chain, manufacturing companies have to reconsider their processes and ways of 
working. Information & Communication Technology solutions and especially MES can be tools for realising the required 
changes. During the last years, MES products are evolving with respect to functionality, to the implemented techniques 
and the use in real practice. As a result, they are becoming increasingly applicable. MES buyers now have more choice, 
and can be more selective and more focused. The best practices for selecting a sufficiently good MES product, as pub-
lished in MESA’s whitepaper 11, are based on the results and experience of a large number of selection processes in 
various industrial branches. The first challenge is to find an effective way to sort through the long list of products as 
poten-tial solutions. The product information in the Logica MES Product Survey helps to accelerate the first step, the 
determination of a short list. In the second phase of the selection the proof has to be delivered that the products on 
the short list are good enough to be successful (or not). 

09.00 - 09.10    

Velkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktion    
Formand for SESAM Carsten Nøkleby, SESAM-World 

10.30 - 11.10    

Udstilling og networkingUdstilling og networkingUdstilling og networkingUdstilling og networking    
Se listen af udstillere på de næste sider 

09.50 - 10.30    

Overdragelse og drift af MES systemOverdragelse og drift af MES systemOverdragelse og drift af MES systemOverdragelse og drift af MES system    
Jens Bruun og Leif Poulsen, NNE Pharmaplan A/S 

Standarder som ISA-95 og ISA-88 adresserer specifikke områder indenfor den automations- og produktions-IT løs-
ningsarkitektur vi udvikler til at understøtte vores forretningsmodel. Når løsningerne bliver overdraget til drift er det tid 
at høste gevinsterne. Hvordan sikrer vi os at gevinsten hentes hjem? Hvilke standarder og best-practises understøtter 
overdragelse, drift og vedligehold af vores systemportefølje? Foredraget adresserer brugen af GAMP5 / ITIL / CO-
BIT  og TOGAF til driften af automations- og produktions-IT systemporteføljer. En strategisk tilgang til opnåelse af drifts-
mæssig kontrol præsenteres. 

 

11.10 - 11.50 

MES som styringsværktøj i produktionenMES som styringsværktøj i produktionenMES som styringsværktøj i produktionenMES som styringsværktøj i produktionen    
Arne Boye-Møller, Danish Crown A/S. 

Hør om Danish Crowns erfaringer med implementering af MES løsninger af forskellig kompleksitet. Få indsigt i MES 
systemernes anvendelse til produktionsplanlægning og –styring af ressourcer (mennesker, software,  hardware, mate-
rialer, mm.). Hvilke data er nødvendige for at have tilstrækkelig information til planlægning og beslutningsgrundlag i 
den daglige drift.  
Der bliver tegnet et billede af de overordnede krav til systemdesign og udvikling af MES systemet set ift. de forskellige 
MES implementeringer der har været i Danish Crown.  
Præsentationen vil tage udgangspunkt i udviklingsforløbet og have fokus på elementerne: 
• Strategi og løsnings arkitektur 
• Krav analyse, design, udvikling og test 
• Risikobegrænsning og alternative løsninger 
• Overdragelse til produktionen 
• Projektledelse 
 
Få et billede af Danish Crowns håndtering af Produktionsspecifikation, Produktionsressourcer, Produktionsafvikling, 
produktionskontrol og –optimering samt produktionsdokumentation & kvalitetskontrol.  
 



13.40 - 14.20 

En global MES platform i drift hos Arla En global MES platform i drift hos Arla En global MES platform i drift hos Arla En global MES platform i drift hos Arla ----    strategier, udbytte for kunder-strategier, udbytte for kunder-strategier, udbytte for kunder-strategier, udbytte for kunder-
ne samt vejen fremad ne samt vejen fremad ne samt vejen fremad ne samt vejen fremad     
Arne Svendsen, Arla Foods AmbA    

Få billede af Arla Foods MES-rejsen fra 2004, hvor der er etableret 35 sites på 6 år, svarende til en ny site hver 10 
uger. Få et billede af strategien, de tilhørende løsninger, arkitekturen, finansiering og forretningens buy-in. 
Der vil blive tegnet et billede af de gevinsten Arla Foods har opnået ved indførelse af  MES, og det er inden for Integrati-
on til Business lag, Proces-optimering , Analyse og kvalitet, Energi og miljø, LEAN/Efficiency, Maintenance, og Inventory. 
Hør om Arla Foods erfaringer har med MES teknologiplatformen, så som at MES-ramme systemer udvikler sig for lang-
somt. Arla Foods bruger 95 part 3 som intern fælles ramme. 
Få et billede at det at etablere et harmoniseret MES system, med multi-site, multi-culture, kravstyring, mm. 
Hør hvorledes Arla Foods får fokus på performance management ved at Arla bliver et KPI firma nu for fuld speed, med 
fælles KPI Dashboard på tværs af forretningen. Hør om mulighederne for at give kunderne yderligere information om 
produkterne. 
Vi har et stor focus på standardiseringen; men tror ikke at de bliver implementeret - Standard MES-systemer udvikler 
sig for langsomt. F.eks. Manufacturing-SOA fra WBF08. 

Program  -  31. marts 2011   

14.20 - 15.00 

MES systemet har effektivisere produktionenMES systemet har effektivisere produktionenMES systemet har effektivisere produktionenMES systemet har effektivisere produktionen    
Poul Gregersen, DLG A/S 

Der vil være en gennemgang af DLGs MES implementering, der har foregået de sidste mange år. Der vil være en kort 
gennemgang af den historiske udvikling af systemet og organisationen og behovet for harmoniserede data som beslut-
ningsgrundlag.  
Hør om valget af systemplatform og system arkitektur, således at MES udrulningen kunne foregår i et tempo der mat-
chede organisationen behov. DLG har været i gennem en migrations– og standardiseringsproces af systemer og data. 
Hør om denne proces og hvilke udfordringer der har været.  
Hør om DLGs MES strategi og hvad MES systemet skal give at muligheder for optimering af produktion, proces, pro-
dukt. Få indsigt i de forretningsmæssige fordele MES systemet har givet.  
Præsentationen vil give et billede af omkostningerne i form af ressourcer, økonomi, organisation, leverandører ved en 
privatejet teknologiplatform i projektets forskellige faser fra udvikling til vedligeholdelse.  Hvorledes håndteres ændrin-
ger til funktioner, og hvorledes sikres at svartider er iht. til produktionsprocessernes krav.  

12.30 - 13.40    

Frokost Frokost Frokost Frokost ----    Udstilling og networkingUdstilling og networkingUdstilling og networkingUdstilling og networking    
Se listen af udstillere på de næste sider. 

11.50 - 12.30 

MES og OEE målingerMES og OEE målingerMES og OEE målingerMES og OEE målinger    
Dennis Fibæk Hansen, Velux A/S 

Der vil blive tegnet et billede af den proces som VELUX Accessories har været igennem for at få skabt et standardise-
ret produktionsoptimeringssystem (OEE). Hør om, hvorfor det har været nødvendigt selv at udvikle OEE systemet - VEE. 
VEE er et initiativ som startede i VELUX Accessories, hvor vi ønskede et andet og mere brugervenligt system, end det vi 
havde fra en tysk leverandør. Systemet er ikke udbredt til hele VELUX. Der er dog andre lokationer udenfor VELUX Ac-
cessories som også anvender systemet og/eller viser stor interesse. 
Kravene til systemet og de tilhørende produktions data og informationer vil blive gennemgået. 
Hør om løsningen og hvorledes driften håndterer data på global plan. Få indsigt i de organisatoriske udfordringer og 
hvorledes produktionen har fået fordel af systemet ift. produktionsoptimering og produktoptimering. VI kan desværre 
ikke vise de store forbedringer som systemet har været medvirkende til, idet systemet er forholdsvis nyt. 
Denne optimering af produkt og produktionsproces skyldes den standardiserede informationsformidling og dermed 
muligheden for at udnytte kompetence på tværs af organisationen. 
 
Hør om det at 
• samle tekniske data fra udstyr og indsætte dem i en database og udnytte disse data for udvikling og ledelse. 
• Automatisere MES/OEE transaktioner for mere pålidelige oplysninger. f.eks. Udstyrs tilstandsændringer. 
• Udvikle værktøjet, så rapportering er tilegnet de forskellige målgrupper. 



15.00 - 15.30    

Udstilling og networkingUdstilling og networkingUdstilling og networkingUdstilling og networking    
Se listen af udstillere på de næste sider. 

16.50 - 17.00    

AfslutningAfslutningAfslutningAfslutning    
Carstem Nøkleby, SESAM World. 

15.30 - 16.10 

Trinvis implementering af fuld integreretTrinvis implementering af fuld integreretTrinvis implementering af fuld integreretTrinvis implementering af fuld integreret    produktions IT system produktions IT system produktions IT system produktions IT system ----    MESMESMESMES     
Kasper Malthe Larsen, Novo Nordisk A/S 

Få en gennemgang af den MES løsning som Novo Nordisk har implementeret, der sikre at hovedparten af ISA-95 funk-
tionalitet en dækket: ordrenedbrydning, produktionsspecifikation, produktionsressourcer, produktionsafvikling, pro-
duktionskontrol og– optimering, samt rapportering og kvalitetskontrol.  
Der bliver tegnet et billede af den proces som Novo Nordisk har været igennem fra kravspecifiatkion, valg af system-
platform, implementering, test og overdragelse.  
Hør om de fordele og muligheder MES systemet har givet  Novo Nordisk i forhold til 
• Produktionsspecifikation i form af masterrecepter og parametre, 
• Produktionsressourcer, ressourceplanlægning, nedbrydning af produktionsordre 
• Produktionsafvikling - styring af processen og sekvenser 
• læringen ved at have en global implementerings fokus  
• Produktionsdokumentation og kvalitetskontrol, hvor kvalitets-, produkt– og produktionsdata opsamles  

16.10 - 16.50 

Implementering af mini MES løsning Implementering af mini MES løsning Implementering af mini MES løsning Implementering af mini MES løsning     
Lasse Andersen, Zenit Automation 

Chr. Hansen A/S er ved at udvikle et koncerndækkende MES koncept, hvilket i sagens natur er et forløb, der strækker 
sig over en årrække. Mens dette arbejde pågår, har de enkelte fabrikker akutte behov som må til gode ses med mid-
lertidige løsninger.  

I denne præsentation rettes fokus mod pilot anlægget i Hørsholm, som udgør en central del af virksomhedens R&D. 
Her udvikles nye produkter og produktionsmetoder hvilket stiller meget høje krav til dokumentation af produktionsfor-
løb m. henblik på efterrationalisering og dataanalyse.  

Start 2009 blev etableret en sporbarhedsløsning, der dækker det aktuelle behov. Løsningen er tænkt aktiv 3-4 år, ind-
til det koncerndækkende koncept tager over. Se hvor ledes man har løst en kompleks opgave med aggressive krav til 
ROI. 

Program  -  31. marts 2011  

Tilmelding 

 

http://www.automatikportal.dk/tilmelding  

 
  eller telefon 7240 1464  



Miniudstilling - 31. marts 2011 - MES systemleverandører 

SiemensSiemensSiemensSiemens    
Per Møller Hemmingsen 

Rockwell AutomationRockwell AutomationRockwell AutomationRockwell Automation    
Jan Kaihøj 

NovotekNovotekNovotekNovotek    
Jesper Grann og Per Eiland 

Invensys Operations ManagementInvensys Operations ManagementInvensys Operations ManagementInvensys Operations Management    
Claus Sass Hvass 

Emerson Process ManagementEmerson Process ManagementEmerson Process ManagementEmerson Process Management    
Kasper Agerbæk 

BeckhoffBeckhoffBeckhoffBeckhoff    
Claus Clausen og Jørn Jensen  

Besøg mini udstillingen hvor automationsleverandørerne vil fremvise og præsentere deres MES løsninger.  
Få information om tekniske muligheder og systemløsninger. Hør hvad leverandørerne har af muligheder for: 
 

• Data opsamling 

• Produktionsrapportering 

• Materialestyring og –sporing 

• Integrationer med produktion og ERP 

• Tilgang til data via WEB løsninger 

• Infrastruktur krav - virtualisering af MES server 

Operator SystemsOperator SystemsOperator SystemsOperator Systems    
Tommy Vincentz Larsen  

Beijer ElectronicsBeijer ElectronicsBeijer ElectronicsBeijer Electronics    
Torben Stig Andersen 

Schneider ElectricSchneider ElectricSchneider ElectricSchneider Electric    
Flemming Stordal Hansen 

B.V. ElectronicB.V. ElectronicB.V. ElectronicB.V. Electronic    
Kurt Godsk Andersen 



Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar 31Seminar 31Seminar 31Seminar 31----03030303----2011 afholde hos2011 afholde hos2011 afholde hos2011 afholde hos    
Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding     
www.automatikportal.dk/tilmelding eller telefon +45 7240 1464  
 
Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist     
Tirsdag den 29-03-2011 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse 1.500 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer. Ikke 
medlemmer 4.100 kr.  ekskl. moms (**) 
 
(*) Prisen gælder også alle SESAM-Sverige medlemmer.  

(**) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de 4.100 krediteres ved 

indmeldelse i foreningen.  

 

Miniudstillingen er gratis for deltagere på seminaret Miniudstillingen er gratis for deltagere på seminaret Miniudstillingen er gratis for deltagere på seminaret Miniudstillingen er gratis for deltagere på seminaret     
Deltager man i konferencen inkluderer dette fuld forplejning og 
adgang til miniudstillingen. 
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldin-
gen.  
    
Afmelding Afmelding Afmelding 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 - Automation, projektledelse og networking 
Mommarkvej 2 
8600 Silkeborg 
Tel. +45 8681 5015 
info@sesam-world.dk 

Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.000,- kr. excl. moms og 1.750,- kr. excl. moms for læreanstalter og enkeltmandsvirk-
somheder. 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 resterende måneder 
frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. 

Parkerings muligheder ved RambøllParkerings muligheder ved RambøllParkerings muligheder ved RambøllParkerings muligheder ved Rambøll    
Gæster kan parkere på P-pladserne 
nord (1) (1) (1) (1) eller syd (2) (2) (2) (2) for Hanne-
manns Allé. Der er også parkerings-
muligheder vest for Fields (3) (3) (3) (3) (ca. 
1000 pladser) og øst for Fields på 
Kay Fiskers Plads (4) (4) (4) (4) (280 pladser). 
Der er meget pres på parkeringen, 
så vi anbefaler gæster at komme i 
god tid. 
Træk en P-billet ved bommen og 
valider den i automaten i receptio-
nen - så betaler Rambøll for din 
parkering. Det gælder udelukkende 
overfladeparkering på de oven-
nævnte parkeringsarealer. Valide-
ring kan foretages døgnet rundt – 
husk blot at gøre det, inden du for-
lader bygningen.  

Tog og MetroTog og MetroTog og MetroTog og Metro    
Ramboll Head Office ligger et par 
minutters gang fra Ørestad Metro-
station, regionalstation 
og S-busser. Se kortet over belig-
genheden nedenfor. 

RAMBØLLRAMBØLLRAMBØLLRAMBØLL    
HEAD OFFICEHEAD OFFICEHEAD OFFICEHEAD OFFICE    

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding    
 

http://www.automatikportal.dk/tilmelding http://www.automatikportal.dk/tilmelding http://www.automatikportal.dk/tilmelding http://www.automatikportal.dk/tilmelding     
 

  eller telefon 7240 1464  



SESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmer    

    

SESAM WORLD • Mommarkvej 2 • 8600 Silkeborg • Danmark 
Tlf. +45 8681 5015 • info@sesam-world.dk • www.sesam-world.dk 

ABB A/S Elcon Automation A/S Nordic Sugar A/S 

Accenture Elopak Denmark A/S Norvidan Overseas A/S 

Active Communication Eltronic A/S Novo Nordisk A/S 

ALECTIA A/S Emerson Process Management Novotek A/S 

AN Group A/S Endress+Hauser A/S Operator Systems 

Andreasen & Elmgaard A/S FLSmidth Automation Palsgaard A/S 

Arla Foods a.m.b.a. Gartner Danmark  Phoenix Contact 

Atkins Danmark A/S GEA Process Engineering  A/S Picca Automation A/S 

AVS Danmark ApS Green Matic PJD A/S 

B&R Industriautomatisering A/S Grundfos A/S Post Danmark 

Balluff ApS Grundfos Management A/S PROCES-DATA A/S 

Balslev Automation A/S Haldor Topsøe A/S Rambøll Danmark A/S 

Bang & Olufsen Hans Følsgaard A/S RoboCluster 

Beckhoff Automation ApS i2r ApS Rockwell Automation A/S 

Beijer Electronic A/S IC-AUTOMATION AS Rockwool International A/S 

Bruun Automation & IT Idé-Pro Engineering & Software A/S Rose Poultry A/S 

B.V. Electronic A/S  Innovatic Saint-Gobain Isover a/s 

Caldan Conveyor Insatech A/S Schneider Electric A/S 

Carlsberg Danmark A/S Intego A/S Seelen A/S 

Centrum Pæle Intelligent Systems A/S SESAM World 

CFS Slagelse A/S Invensys Operations Management SEW-Eurodrive 

Chr. Hansen A/S Junckers Industrier A/S SFK Systems A/S 

Coloplast A/S KIMS A/S Siemens A/S 

COWI Kjærgaard A/S SPX Flow Technology Danmark A/S 

CP Kelco ApS Krüger A/S STRØM HANSEN A/S 

Crisplant A/S Lemvigh-Müller A/S Tech College Aalborg 

Danfoss A/S Logica Danmark A/S TEKNIQ 

Danfoss Power Electronics A/S Logistics.as Teknologist Institut 

Daniit A/S Lund og Sørensen A/S Tetra Pak Hoyer A/S 

Danisco A/S Lynettefællesskabet I/S Trelleborg Sealing Solutions 

Dansk El-Forbund ManMachine Engineering Tricon Techsoft A/S 

Dansk Miljø- & Energistyring a/s Marel Vattenfall A/S 

Dansk Styringsteknik A/S Mark Information A/S Vestas Wind Systems A/S 

Deductur ApS Maskinsikkerhed  Viatech ApS 

DLG Nielsen Automation YIT 

DONG Energy Oil & Gas NIRAS A/S Zenit Automation 

Dong Energy Power A/S NKT Flexibles ÅF A/S 

 NNE Pharmaplan A/S Aarhus Karlshamm A/S 

GAPP medlemmerGAPP medlemmerGAPP medlemmerGAPP medlemmer    

Arla Foods a.m.b.a. i2r ApS Picca Automation A/S 

Au2mate A/S IC-AUTOMATION AS Rambøll Danmark A/S 

B&R Industriautomatisering A/S Insatech A/S Rockwell Automation A/S 

Balslev  Automation A/S Intego A/S  Schneider Electric A/S 

Bisca A/S Intelligent Systems A/S SESAM World 

Chr. Hansen A/S Invensys Operations Management SFK Systems A/S 

Coloplast A/S Lantmännen A/S Siemens A/S 

COWI Lemvigh-Müller A/S SPX Flow Technology Danmark A/S 

Danisco A/S Logica Danmark A/S Toms Gruppen A/S 

Danish Crown AMBA NKT Flexibles Tricon Techsoft A/S 

Dansk Styringsteknik A/S NNE Pharmaplan A/S Velux A/S 

DAT-Schaub Holding A/S NNIT A/S Vestforsyning A/S 

DLG Nordic Sugar A/S ÅF A/S 

Eltronic A/S Norvidan Overseas A/S Aarhus Karlshamm A/S 

GEA Process Engineering  A/S Novotek A/S  


