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IoT & Cloud i produktionen
Hvorfor deltage

Cloud MES løsning er det trenden?
Proces- & Produktionsintelligens med IoT, hvad er potentialet og hvad er mulighederne.
IoT moduler giver nu muligheden for at hente data fra proces og udstyr på en billig og simpel måde. En pris der er
mange gange billigere end traditionelle data punkter i forbindelse med PLC og SCADA.
På forrige SESAM møde havde var der fokus på Raspberry
Pi og liggende moduler, og næste skridt er at udnytte disse
data der kommer fra IoT modulerne.
Få et billede af hvilke værktøjer der kan udføre data analyse og finde optimerings algoritmer på en hurtig og effektiv
måde. Hør om værktøjerne og hvad de giver af muligheder
for optimering. Hør og se hvilke værktøjer der kan anvendes i forskellige situationer.
Hvilke kompetencer skal der fremadrettet være i virksomhederne for at kunne udnytte alle de opsamlede data fra
maskiner, udstyr og IoT sensorer. Hvorledes sikre vi at de
producerende virksomheder er klar og kan få udbytte af IoT
teknologien.
Hør om mulighederne for at købe en analyse som en service – AaaS: Analytics as a Service.
Hør om de muligheder der for at udnytte ikke strukturerede
data, og hvilke værktøjer der kan anvendes i disse tilfælde
med ikke strukturerede data. Hør desuden om de værktøjer der kan anvendes på de kendte strukturerede data, data kuber og SQL databaser.
Hvor findes værdien for de producerende virksomheder –
er det i hele forsyningskæden eller er det hovedsagelig relateret til produktionsprocesser. Hør eksempler på de forbedringer som udvalgte virksomheder har opnået af forretningsmæssig værdi.
Vi skal som virksomhed kunne arbejde med data og finde
de rigtige algoritmer til at forbedre forretnings-processerne.
Få et billede af fremtidens Cloud, IT, OT og IoT arkitektur,
hvad forandres og hvilke konsekvenser får dette for os der
arbejder med automation og produktions it. Hvad gør de
virksomheder der allerede er i gang med IoT og Cloud, sammen med det allerede eksisterende IT og OT udstyr.
Få desuden kort information om de it sikkerhedsforanstaltninger der skal tages for at sikre data og systemer.

 Hør om teknologierne i IoT og se hvorledes dette
udstyr kan benyttes for at optimere produktionen
og øge kvaliteten på produkter, mm.
 Hør hvad der er af muligheder med IoT teknologierne for at skabe mere intelligente systemer.
 Hør om IoT cases fra industrien – se hvorledes IoT
teknologien sammen med Cloud teknologien har
skabt mulighed for at forbedre produktionsprocesser og materiale håndteringsprocesser.
 Få et billede af hvilke teknologier forskellige danske virksomheder undersøger og anvender for at
styrke deres drift og innovation.
 Hør hvad udvalgte virksomheder forventer at opnå
af besparelser og hvilket teknisk setup de vil forfølge.
 Få et billede af de mulige funktioner der vil bliver
placeret i den nye teknologiplatform IoT & Cloud.

IoT og Cloud overtager dele af automationen
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Forholdet mellem IoT og OT vil ændre sig i nærmeste
fremtid, og automationsleverandørerne bliver også IoT
og IT leverandører med nye typer teknologiplatforme
som Raspberrry Pi og Cloud computing. Hvad giver
disse typer af udstyr mulighed ofr at optimer, og hør
hvorledes forskellige virksomheder forventer at bruge
teknologien.

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding

IoT, Automation og Cloud
IoT / IIoT + Cloud software
Håndtering af forretningskritiske data
OEE og performance målinger
Energimålinger
Ordre optimering
Proces optimering
Agil og fleksibel
Kan installeres for en kort periode for at få data der
kan bruges forretningsmæssigt. Kan installeres
uden at påvirke de allerede kørende systemer.
IoT og Cloud leverandører udfordre automationsleverandørerne, ved at overtage dele af datahåndteringen i produktionen.

Automationsplatforme (PLC, SCADA og MES)
Håndtering af styrings teknisk information
Proces kontrol
Ordre afvikling
OEE og performance målinger
Struktureret og mindre fleksibelt
Fast installation og det kan være kritisk at tilføje ekstra sensorer og data punkter, da det vil kunne påvirke den allerede kørende prodution.
Automationsleverandørerne tilbyder nu IoT modeller
og Cloud løsninger byggende på moduler som Raspberry Pi, Arduino, ..
Hør hvorfor dette skifte eller tilføjelse af nye teknologiplatforme i automationsbranchen.
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Besøg Schneider Electric i Kolding, der er udviklingscenter for UPS anlæg.

Billeder fra tidligere SESAM møder.
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09:00 - 09:30

Registering, rundstykker & kaffe
09:30 - 09:35

Velkomst og introduktion
Carsten Nøkleby, SESAM-World

09:35 - 10:00

IoT i forhold til prduktionsoptimering
Carsten Nøkleby, Senior Konsulent, SESAM-World
Kort introduktion til IoT og hvorledes denne teknologi vil få indflydelse på de fremtidige automationsløsninger. Hvad
er det for en udvikling vi ser med introduktionen af IoT i produktionen? Hvad er sket siden sidst.

10:00 - 11:00

Setting out digital transformations
Dr Jagjit Singh Srai, Head of Centre for International Manufacturing, University of Cambridge.
The presentation will focus on operational processes and systems, and their alignment and integration, and will focus less on particular algorithms but discusses how particular product supply chain
configurations impacts digital transformation priorities. The talk will be along the following lines:
 Conceptualizing the digital supply chain and identifying Industry challenges, initiatives etc
 Presenting a digital supply chain scenarios framework – setting out digital transformations across the end-to-end SC
 Observations from industry, incl. experimentation in digital supply chain initiatives, required skills, technology/skills

gaps
 Summary challenges and opportunities - some practical sector examples e.g. patient centric Pharmaceuticals
 Future research themes that support end-to-end customer engaged supply chains

11:00 - 11:30

Pause & networking
11:30 - 12:10

Udfordringen – anvendelse af de omfattende mængder data
Poul Waagner Nielsen, Senior Specialist, Manufacturing IT, NNE
Mulighederne med IoT er enorme men det er udfordringerne også – særligt til hvordan vi kan bruge de store mængder
data. Hvordan læser, tolker og forstår vi IoT data uanset om det er fra industrielle anlæg eller fra ting i hjemmet. Data er
i store mængde, de kan være ’upræcise’ og tilgang til analyse er den store udfordring.
Det stiller krav til analysemulighedernes interaktivitet og hurtighed så man kan bruge sin intuition til at udforske og finde sammenhænge. I gennemgangen vil der blive vist eksempler på:
 Cloud baseret setup med Azure datavarehus og Tableau Online
 Overflytning af data til cloud, Mixing af data fra flere kilder.
 Analyse på IoT data analyse med Tableau i cloud baseret setup.

12:10 - 12:50

Machines with Artificial Intelligence based on IoT and Cloud
Sebastian Brandes, Partner & COO, VRinno
IoT and Cloud platform gives the possibilities to solve more complicated machine vision tasks, because the intelligence is split between the CPU power of the IoT device and the CPU power in the Cloud. Get an idea of the possibilities for data collection and continuously improving the performance and product quality. Get information on the split
between the task of the IoT device and Cloud, and how the results from Cloud analytics can be send to the IoT device to improve performance in its task. See examples from Food industry and Bio-pharmaceutical.

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding
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12:50 - 13:30

Frokost og networking
13:30 - 14:10

IoT hos Novo Nordisk i dag og fremadrettet
Kasper Malthe Larsen, Chief Tech. Architect - Manufacturing IT, Novo Nordisk
Hvilke teknologi trends indenfor Industry 4.0 ser Novo Nordisk produktions optimering og forretnings muligheder i? Indlægget vil fortælle lidt om hvor i produktionen Novo Nordisk har IoT og Cloud baserede løsninger, hvilke forretnings muligheder der jagtes, samt debat om de udfordringer der har været ifm. etableringen. Det vil være et mix af
eksempler på allerede brugte løsninger, samt løsninger der er i støbeskeen.

14:10 - 14:50

Produktions intelligence –Hvorledes opbygges system og viden
Cornelius Olesen, PJD
Få optimal nytte af nye produktionsinvesteringer via synlig produktionsopfølgning og -ledelse. For at opnå større grad af
evidens for maskiners effektivitet, produktionsstop, kvalitetsvarians, mm, er det nødvendigt at opsamle data. Her bliver
IoT en vigtig kilde, og det er vist ved flere SESAM seminarer hvorledes disse data kan opsamles. I dette indlæg vil der
være mere fokus på hvorledes data omformes til information, som kan føre til en bedre produktionsledelse. Hvorledes
identificeres de største potentialer for kostbesparelser? Hvorledes håndteres IoT, Cloud og andre it systemer i en organisation, så de støtter op om f.eks. LEAN og TPM? Få en gennemgang af udvalgte kundecases.

14:50 - 15:10

Pause & networking
15:10 - 15:35
AaaS: Analytics as a Service
Tino Jørgensen, Rockwell Automation
Rockwell give et billede af de nye værktøjer, der kommer i nærmeste fremtid - FactoryTalk Analytics der forener tradiotionel styringssetup med et IoT setup for at opnå AaaS: Analytics as a Service.

15:35 - 16:00

IoT technologies and analytic tools
Morten Kromann, Siemens
Hør om Siemens fremtidige anvendelse af IoT og cloud.

16:00 - 16:25

IoT technologies and analytic tools
Jacob Dreschner Schneider Electric
Hvad er Schneiders plan for anvendelse af IoT og Cloud?

16:25 - 16:30

Opsummering og afslutning
Carsten Nøkleby, Senior Konsulent, SESAM-World

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding

Industri 4.0 er i fokus for SESAM i Danmark & Sverige
SESAM vil fremadrettet have fokus på INDUSTRY 4.0 og vil prøve at anskue denne nye revolution eller måske evolution fra forskellige
synsvinkler. Der er arbejdes i bestyrelsen på at skabe en serie af seminarer inden for temaerne.

Deltag i seminaret og hør om de virksomheder,
som er langt fremme i at positioner IoT teknologi og Cloud teknologi for at forbedre produktionsprocesser og supply chain processer.

Mange virksomheder arbejder med IoT og
Cloud, men vi er alle usikre på brugen og værdien af IoT og Cloud teknologi.

Velmødt til et spændende seminar der er på
kant med udviklingen.

Industri 4.0 - Kommende arrangementer
SESAM-DANMARK

Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Danmark med fokus på INDUSTRY 4.0. Der vil komme et spørgeskema ud til alle medlemsvirksomheder. Her bliver det muligt at
angive hvilke temaer, som I ønsker SESAM skal varetage fremadrettet. Vi vil gerne have en tættere
dialog med netværket, for at sikre at jeres behov dækkes.

SESAM-SVERIGE

Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Sverige og med fokus på INDUSTRY 4.0. Aktiviteterne vil blive koordineret med SESAM Danmark, og der søges en større samspil
mellem de Danske og Svenske aktiviteter.

Identificerede temaer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

IIOT- Internet of Things (Industry 4.0)
PackML standard - Standard kontra ikke standard
Informationssikkerhed
Strategi for Automation
Strategi for Automations IT
Strategi for automationsleverandører og system integratorer
MES leverance for automationsleverandører eller IT
leverandører
Energimanagement
Safety –traditionelt kontra SafePLC
Performance measurement, OEE – Line OEE kontra
maskine OEE
Automation i skyen
IT sikkerhed
Mobility i produktionen - er det pop?
Infrastruktur – trådløs kommunikation

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hvorledes undgås 3. parts produkt i produktionen?
X-ray, metaldetektor mm.
Stregkoder kontra RFID
Projektledelse GAPP
Line controller – standard kontra egn udvikling
Fremtidens automations platform Arduino, Zigbee,
sensor & Raspberry Pi Minicomputer
Opbygning af maskinstyring
ISA88 kontra egen udvikling
Printerintegration
Integration af periferi equipment – printer, check
weight, scanner mm.
Hvordan kan bilindustrien automatiseres? Besøg
BMW, Audi, Volkswagen, Opel
Partnerskabs modellen inden for automation –
Trusted vendor setup
Hvordan opbygges pakkelinjer?

Medlemskab af SESAM
Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.500,- kr. excl. moms og 2.000,- kr. excl. moms for læreanstalter og enkeltmandsvirksomheder. 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.

Praktiske oplysninger
Seminar den tirsdag den 06. juni 2017 afholde hos
Schneider Electric
Silcon Allé 1
6000 Kolding
Tilmelding
www.sesam-world.com/tilmelding
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.
Sidste tilmeldingsfrist
Fredag den 02.06 2017
Pris
Pris for deltagelse
1.800 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM.
3.900 kr. ekskl. moms for ikke medlemmer.
(*) 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 yderligere oplysninger, så kontakt os venligst
SESAM-WORLD
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Denmark
Tel. +45 7240 1464
info@sesam-world.com
www.sesam-world.com

SESAM-WORLD

Knowledge through networking

SESAM Kursus
GAPP kursus

PackML kursus

Gode Automations Projekt Processer
Formål med kursusprogrammet er at udbrede
og fastholde kendskabet til Gode Automations
Projekt Processer (GAPP), for at få et fælles
projektgrundlag for gennemførelse af projekter mellem kunder og leverandører. Fremme
forståelsen for de menneskelige relationer,
samspilsregler og egenskaber i et projekt.
GAPP projektmodellen og kursusprogrammet,
som består af 9 moduler og tilhørende ledelsestemadage, er udarbejdet af SESAM i samarbejde med mere end 70 danske virksomheder. Målet har været at beskrive ”Bedste
Praksis” i Danmark. GAPP Projektmodellen er
skabt af mere end 100 personer, der på skift
har deltaget i 50 arbejdsgruppemøder. Der er
investeret mere end 3000 timers arbejde i
gruppens arbejde. GAPP projektmodellen er
og bliver løbende evalueret i takt med, at
GAPP projektmodellen bliver anvendt i udvalgte projekter hos de virksomheder som er
medlem i SESAM.

ISA 88.00.02 - PackML
Formålet med kurset er at introducere deltagerne i den generelle standard model
PackML til at beskrive maskiner og udstyr på
en ensartet måde.
På kurset vil der være en detaljeret gennemgang af en standardiseret tilstandsmodel set i
forhold til forskellige brugssituationer - Produktion, vedligehold, manuel drift. Derudover
vil kurset give værktøjer til at indføre denne
standard for Maskinbyggere, OEMs og slutkunder.
Få direkte hands on i brug af standarden på
dine egne systemer. På kurset bliver du klar
til at starte virksomhedens rejse mod standardiserede interfaces til maskiner.
Få et billede af fordelene for maskinbyggere
og slutbrugere der indføre denne interface
standard.
Derudover vil kurset give eksempler på implementeringsmetoder og strategier for maskinbyggere.

GAPP kursusforløbet er sammensat af to moduler der udgør en basis, og hertil hører 7 tillægsmoduler. Når de to basis moduler er gennemført sammen med 3 tillægsmoduler er
man certificeret GAPP praktikker. Dette kan
udvides med en overbygning i form af at anvende GAPP værktøjer på et kørende projekt
i egen virksomhed, hvor der er tilknyttet en
proceskonsulent. Herefter er man GAPP pilot.
Endelig kan virksomhedens medarbejder blive GAPP master ved at implementere dele
eller hele GAPP projektmodellen som projektstyringsmodel i virksomheden.
GAPP Modul 1: Basis og Projektstart
GAPP Modul 2: Kravspecifikation, tilbud
og udbud
GAPP Modul 3: Aflevering og evaluering.
Test og testplaner
GAPP Modul 4: Risikostyring. Kvalitetssikring og Implementering

Afholdelse

Kurser afholdes hos den virksomhed der ønsker kurset gennemført.

Pris

For medlemsvirksomheder

3.100 kr./deltager/dag
Ikke medlemsvirksomheder

4.500 kr./deltager/dag

Interesse i et kursus

Send en mail til info@sesam-World.dk

