
 

SESAM nyhedsbrev 

 
 

Afmeld nyhedsbrev: http://www.sesam-nyt.dk/ingen-reklamer3.html  

 

Etablering af SESAM-FOOD netværk 

 
Dato: 7. juni 2012 

Kl.: 9:00-12:00 

Sted: Eltronic, Hedensted 

Tilmelding: On-line tilmelding 

Program: Link 

 

Mål 

- Målet med mødet er at få etableret et styregruppe der kan hjælpe med at fastlægge de emner som FOOD gruppen skal 

fokusere på og eventuelt starte workshops, hvor der udarbejdes vejledninger (guidelines), skabeloner og checklister.  

- Få skabt et forum hvor idéer kan diskuteres og udvikles til gavn for fødevareproducerende virksomheder, deres 

leverandører, system integratorer og rådgivere.  

 

Business Intelligence og Industriel Automation 
 

Dato: 14. juni 2012 

Kl.: 9:30-16:16:15 
Sted: Chr. Hansen, Avedøre, Hvidovre 
Tilmelding: On-Line tilmelding 
Program: Link 

Program i PDF format: Link 

 

Med stigende konkurrence og stadigt mere krævende kunder, er fremstilling aldrig let. Det er her at Business Intelligence kan 

være en hjælpe for producerende virksomheder. 
Business Intelligence skal gøre producerende virksomheder i stand til hurtigt at vurdere virkningen af interne og eksterne 

ændringer, og Business Intelligence skal hjælper disse virksomheder med at blive mere fleksibel og bedre i stand til at forbedre 

produktionen. 

 

SRO standardisering - Energi og forsyning 
 

Dato: august-september 2012 

Kl.: 9.00-16.00 

Sted: Ikke fastlagt endnu 

Input til mødet: Send mail 

 

Formål: At udarbejde design manual og guidelines for gennemførelse af SRO standardisering 

 

Workshop: Standardisering indenfor SRO 

- Forretningspotentiale 

o Har det værdi for mig? 

- Energioptimering – energiforbrug 

- Hvad skal standardiseres 

o I/O 

o PLC og kontrolobjekter 

o HMI og SCADA 

o Tavler 

- Organisering (in/out soursing) 

o Hvordan kan IT/SRO organiseres ift. projekter og drift. 

� IT/SRO projekter 

� Vedligehold 

� Drift 

- Samspil mellem leverandør og kunde 

o Leverandør uafhængighed 

 

  



GIS interfaces og kobling til andre it systemer - Energi og forsyning 
 

Dato: oktober 2012 

Kl.: 9.00-16.00 

Sted: Ikke fastlagt endnu 

Input til møde: Send mail 

 
Formål: Skabe en reference ramme for sammenkobling af it systemer (Enterprise Arkitektur) 

 

Workshop: Business Intelligence (BI) og Data Warehouse (DW) 

- Hvad skal leveres af rapporter, KPI´er 

o Lovgivning – forsyningssekretariatet 

o Interne krav 

o Kundekrav 

o Hastighed hvorved information og data skal kunne skabes (Agilitet) 

- Datamodel – krav til strukturering af systemer og data 

o Data reduktion 

- Krav til snitflader 

- Hvad er Data Warehouse (DW) og hvorledes anvendes systemet 

o Definition 

o Hvor findes data 

o Hvad er i kildesystem og DW. 

 

Få succes med automatisering i producerende virksomheder 
 

Dato: 12. september2012 

Kl.: 9.30-16.30 

Sted: Automatik 2012, Brøndby hallen, Brøndby 

Input til møde: Send mail 

 

Seminaret henvender sig til producerende virksomheder, der ønsker at få indsigt i hvordan automatisering kan forbedre 

forretningen for virksomheder i Danmark. Få et billede af værdien ved automatisering. Få et billede af hvordan og hvorfor der er 

blevet automatiseret i forskellige danske producerende virksomheder. Få svar på hvordan kan automatisering forbedre 

forretningen for små og mellemstore virksomheder i Danmark? Og hvad er værdien ved automatisering i små & mellemstore 

virksomheder. 

  

Arrangementet udbydes i samarbejde med MCH og brancheforeningerne ATT, BIA, VELTEK og DIRA.  

 

SESAM Sverige - Användargränssnitt i industrin - Framtida möjligheter och trender 
 

Datum: 20-09-2012 

Kl.: 9:00-16:00 

Plats: Inte planerad  

Ingång till mötet: Send mail 

 

- Forskning  

o Design (Historia -> trend) 

o  Psykologi (Krav förflygplan instrumentering, kontrollrum, vad förstå vi människor) 

- Trend og möjligheter 

o Kontrollrum kontra användargränssnitt närmare processen (centraliserad/ decentraliserad, mobilitet, mm.) 

o Flera skärma i processen 

o Användning av konsumtion elektronik kontra industriprodukter 

- Regler och normer (f.eks. CE) 

- Standardisering 

- Information för olika användare 

o Operator, service, underhåll, produktionschef, mm 

- Operatørgränssnit 

o PLC, SCADA, DCS och MES 

o Mobilitet – mobil och tablets 

o Kontrollrums tekniken – Byggnaden kontrllrum 

- Vad kan ett bra användargränssnitt ger de fördelar 

  



Nye initiativer 
 

1. SESAM-OMAC: Der arbejdes på at etablere et Europæisk netværk inden for data interface standardisering til maskinudstyr. 

2. SESAM-OPC/UA: Der vil eventuelt blive etableret en international gruppe der vil se på standardisering af interfaces til printere.  

 

Der vil senere på året blive orienteret om opstart i disse grupper.  

 

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:  24. september 2012 

Kl.:     09:00 – 16:00  

Sted:  Lemvigh-Müller, Nordager 1, 6000 Kolding 

Læs hele artiklen � 

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:  8. oktober 2012 

Kl.:     09:00 – 16:00  

 

Læs hele artiklen � 

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:  9. oktober 2012 

Kl.:     09:00 – 16:00  

 

Læs hele artiklen � 

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:  23. oktober 2012 

Kl.:     09:00 – 16:00  

 

Læs hele artiklen � 

Tilmelding: On-line tilmelding 

 

 


