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NYHEDSBREV
30 års Jubilæum – Tilbage til rødderne!
SESAM erhvervsnetværket startede 1987, som
en del af den Europæiske organisation
Manufacturing Automation Protokol – European
MAP Users Group (EMUG). Formålet med
SESAM var dengang at arbejde med
standardisering af en fælles
datakommunikationsprotokol for
sammenkobling af produktionsudstyr.
Målet var at give dansk industri informationer
om sammenkobling og integration af forskelligt
produktionsudstyr. Alle
produktionsvirksomheder med et nuværende
eller fremtidigt behov for sammenkobling af
produktionsudstyr samt producenter og
leverandører af computerbaseret
produktionsudstyr såsom
bearbejdningsmaskiner, pakkerimaskiner,
robotter, m.v. kan blive medlem af SESAM.
Det første stiftende møde fandt sted på
Teknologisk Institut den 27. august 1987.

Figur 1: SESAM-nyt tilbage fra 1987

SESAMs mål: ”SESAM skal være det danske centrum for viden, der knytter sig til sammenkobling af
produktionsudstyr. Det skal manifistere sig ved, at medlemmer kan få relevante oplysninger, enten ved de
information, der gives på SESAM-møder og nyhedsbreve”. Derudover vil informationen opnås ved
deltagelse i internationale fora, deltagelse i relevante udstillinger og konferencer, ved at følge med i
relevante tidsskrifter.

SESAM anno 2017
Der er nu gået 30 år, og vi arbejder stadig med de samme problemstillinger som dengang i 1987, selv om
teknologierne har udviklet sig kraftigt. Behovene dengang og i dag er næsten de samme , nemlig at der
bliver i fremtiden et større behov informationsudveksling. Der bliver fremadrettet et større behov for at
sikre, at data til, fra og i produktionen flyder nemt mellem de respektive datasystemer. Det at data flyder
nemt, giver mulighed for at optimere hele produktionsprocessen og de tilhørende støtteprocesser, som
logistik, lager, m.v.
SESAM skal tilbage til rødderne, og skal blive en mere aktiv partner for at vi i fællesskab kan skabe
resultater, der kan komme produktionsvirksomheder med et nuværende eller fremtidigt behov for
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sammenkobling af produktionsudstyr samt producenter og leverandører af computerbaseret
produktionsudstyr til gode.
Resultaterne kan være guidelines der hjælpe produktionsvirksomhederne med at specificere kravene til
deres leverandører af computerbaseret produktionsudstyr. Guidelines, der også kan hjælpe leverandørerne
af produktionsudstyr til at leverer iht. de stillede krav fra kunderne, og hvorledes de kan udnytte den
nyeste computer og sensor teknologi.
SESAM har i en periode fokuseret på
teknologier, men på sigt bliver det nødvendigt,
at fokusere på de processer som de
computerbaserede produktionssystemer skal
understøtte. Det bliver kombinationen af
teknologi og procesviden, der i den kommende
fremtid bliver afgørende for at få succes.
Derudover bliver det nødvendigt at se mere
holistisk på produktionen ift. de
støtteprocesser der er forbundet til
produktionen.
Hvilke computerteknologier bliver de vitale for
at sikre virksomheders konkurrenceevne? Er
det Internet of Things (IoT), Cloud teknologi,
netværksteknologi, eller en kombination af
Figur 2: Automationspyramiden anvendt siden 1989.
disse teknologier, der kan give nye muligheder
for virksomhederne. Det kunne være interessant, at være med til at definere den nye Referencemodel for
computersystemer i virksomheder og i produktionen. Vi har nu i snart 30 år arbejdet med
automationspyramiden. Denne model blev
første gang præsenteret i SESAM i december
1989, og forfinet frem til september 1991 til
den nuværende automationspyramide
repræsenteret i figur 2.
Bliver der to modeller, en model for
forsyningskritiske processer, der er mere rigid
som den allerede kendte reference model
(i.e. automationspyramiden) og en reference
model for forretningskritiske systemer, der er
mere løst koblet og stiller meget større krav
til agilitet. Der vil komme nye IT værktøjer,
der kan skabe denne dynamiske reference
model hurtigt og effektivt, så den kan opfylde
de nye krav om at information kan stilles
hurtigt og effektivt til rådighed.
Den nuværende model der bygger på ISA88
og ISA95 referencemodellerne og der er
stærkt forankret i de nuværende løsninger fra
hovedparten af alle de store automationsleverandører. Derfor bliver det faktisk svært at erstatte en model
Figur 3: Den agile reference struktur for fremtiden

2

SESAM nyhedsbrev

August 2017

som i figur 1, der har været været spot-on i 30 år. Der arbejdes på nye referencemodeller der bygger på
Industri 4.0 – RAMI4.0 arkitekturen der er beskrevet i DIN SPEC 91345 og byggende på IEC standarderne IEC
62890, IEC 62264 og IEC 61512.

Figur 4: Reference arkitektur model Industri 4.0 (ref. RAMI4.0 - DIN SPEC 91345)

Forberedelse til fremtiden
Hvordan forbereder man sig til den nye digitale fremtid? Først og fremmest er der nogle basale krav, som
må stilles til firmaerne. Disse krav gælder også i dag:
-

Små seriestørrelser?
Stor fleksibilitet
Hurtig omstilling
Små lagre
Levering til tiden
Kort leveringstid
Høj produkt kvalitet

Der vil sikkert være mange firmaer, der kan opfylde disse krav, og derfor vil den konkurrenceparameter, der
kan blive altafgørende, udtrykkes med et ord ”Informatik”. Informatik omfatter informationsindhold og den
teknologi der transmitterer informationerne. Det vil i denne sammenhæng betyde, at de virksomheder, der
har en hensigtsmæssig infrastruktur og informationsarkitektur, vinder. Et hensigtsmæssigt informations
flow vil gøre det administrativt let at placere en ordre og samtidig være sikker på, at ordren er accepteret
og forstået og kan hurtigt produceres, med høj grad af sporbarheds- og kvalitetsdata relateret til produktet.
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I dag kræver et sådan informations flow til, fra og i produktionen, at produktionsvirksomheder og deres
leverandører af computerbaseret produktionsudstyr har en fælles forståelse af de teknologier, processer og
data der skal kunne udveksles.
På det strategiske niveau bør virksomheden klarlægge, om 2017 er et mærkeår. Hvis ja, hvordan opbygges
den nødvendige infrastruktur og informationsarkitektur – eller sagt på en anden måde – hvad skal taktikken
være? En væsentlig del af en samlet informationsløsning, bestående af datanetværk, protokoller, interface
standarder, produktionsproces, serviceprocesser. Et andet element i forhold til det strategiske, at koble
funktioner fysisk og digitalt sammen internt og eksternt ift. virksomheden. For eksempel kobling af
produktionen med virksomhedens leverandører og at få et optimalt vare flow og minimal kapital binding.
SESAM mener, at et væsentlig arbejde i de næste år vil bestå i at firmaer sætter sig ind i informatik i
produktionen og de relaterede fysiske processer. Det praktiske arbejde vil bl.a. bestå i at udarbejde en
strategi for indførelse sammenkoblede computerbaserede produktionsudstyr og -systemer. Denne strategi
skal kunne indgå i firmaets samlede anvendelse af informationsteknologi.

Kom med dine input til workshops
Kom dine input til emner du mener vi skal udveksle erfaringer omkring. F.eks. brug af intelligente sensorer,
integration af robotter og cobots, kommende automationsplatforme, integrationsværktøjer mm. KOM MED
DIT input og lad os holde et SESAM møde med færre deltagere end til de sædvanlige SESAM møder. Et
møde hvor vi kan afholde en workshop og diskutere hvorledes emnet skal behandles for at vi alle kan få
udbytte af samarbejdet.
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Næste møde – 12. oktober 2017
Er CLOUD Integrationsværktøj for Automation?
Dette seminar vil fokuser på de muligheder og udfordringer som CLOUD teknologierne tilbyder i forhold til
automationsverdenen.
Det der adskiller CLOUD fra de tidligere integrationsløsninger i automations verdenen er at de tidligere
løsninger har været præget af Ø-løsninger. I dag ser vi helt andre løsninger fra virksomheder, som tilbyder
nogle løsninger der går på tværs af automationsleverandørernes systemplatforme i al almindelighed. Der er
tale om virksomheder som Microsoft, Google, Amazone, m.fl.

Der tegner sig et billede af at disse Cloud leverandører vil varetage en del af de opgaver, som tidligere er
varetaget af de traditionelle automationsleverandører. De enkelte automationsleverandører udvikler
værktøjer, der kan afvikles i en ”automationsspecifik” Cloud løsning, medens Cloud leverandørerne vil sikre
integration mellem platformen fra automationsleverandørerne.
Alle automations leverandørerne tilbyder integration mod deres eget udstyr og kan interface til 3. parts
udstyr. Det er dog ikke integrationen mod 3. part der er i fokus. De traditionelle IT Cloud leverandører
arbejde i større og større grad på at udvikle ”Åbne” løsninger, hvor data kan hentes fra alle typer af udstyr
(IoT, PLC, understationer, controllere, sensorer, aktuatorer, mm.).
Kom og deltag i mødet og få et billede af de
fremtidige integrationer i automations og IT
verdenen. Hvad bliver muligt? og hvorledes
kommer det til at foregå? Vil Microsoft, Google,
Amazone prøve at tage en del af IT markedet fra
automationsleverandørerne eller vil vi se nye
muligheder for at kombinationen af teknologier?
Hør om muligheder og fald grupper i forbindelse
med anvendelse af Cloud teknologi. Hør hvornår
det er interessant at starte med Cloud og hvilke
faktorer der skal være opfyld.
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Få indblik i de muligheder der er for at beskytte data fra ekstern adgang og hvorledes data sikres hvis cloud
leverandøren ikke kan varetage sine forpligtigelser.
Få en orientering om hvilke services der tilbydes fremadrettet i forbindelse med Cloud løsninger? Hvad
kommer cloud- og automationsleverandørerne med som standard værktøjer? og hvorledes kan de
anvendes til at skabe optimale automationsløsninger. Automationsløsninger, der kan skabe
forretningsmuligheder ved for eksempel af forbedre forretnings-, produktions- og logistik-processerne.
Med stor sandsynlighed vil de fremtidige automationsløsninger bliver mere teknologisk komplekse, og
dermed stille krav til medarbejdernes kompetencer. Derudover vil mulighederne for udnytte cloud og
automationsteknologierne i en samlet løsning, ofte kræve indsigt i forretningsprocesser, teknologier og
organisation. Hvilke teknologiske kompetencer, forretningskompetencer og samarbejdskompetencer skal
automations- og IT-teknikere beherske i fremtiden?
I forbindelse med anvendelse af Cloud som IT teknologiplatform, er det essentielt, at informations
arkitekturen for en virksomhed er på plads, således at det er entydigt hvad der er i Cloud og hvad der
håndteres af data lokalt. I den forbindelse vil mødet fokuser på hvem, der kan have ansvar for
informationsarkitekturen og hvad ansvaret kræver for at sikre data er valide og konsistente i alle de
relaterede it og automationssystemer.
Hvorledes skabes det tilstrækkelige data grundlag for at skabe en robust informationsarkitektur, der på alle
niveauer fra for eksempel data i frekvensomformer til data i databaser i Cloud?
Hvorledes håndteres og verificeres informationssikkerhed i forbindelse med Cloud løsninger? Hvem kan
verificer løsninger der også inkludere cloud teknologi? og hvorledes håndteres et givet angreb på Cloud
platformen? Hvad gør de enkelte Cloud udbydere for at beskytte sig? og hvorledes holder de sig altid
opdateret?
Der prøves at etableres en CLOUD DEMO udstilling
-

-

Automationsleverandører kobler en af deres PLC’er på Cloud
o Beckhoff, B&R, Beijer Electronics, Lenze, Novotek, Mitsubishi, Emerson, Siemens, Rockwell,
Schneider Electric, ABB, ……
IT leverandører kobler op mod automationsleverandørernes udstyr
o Microsoft, Google, Amazone
Der foretages en integration mellem de respektive Cloud platforme.
o Demonstrere online hvorledes denne integration kan varetages.

De Cloud løsninger vi har set på tidligere SESAM møder har hovedsagelig varetage at modtage data fra
produktionen, medens det at sende data til produktionsudstyr foregår i meget lille omfang. Få et billede af
hvad, der skal til for at vi fremadrettet vil se, at data kan modtages og sendes til udstyr i produktionen
direkte fra Cloud teknologiplatform.
Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en kontrakt? og hvad er de
kontraktuelle krav relateret til anvendelse af en Cloud teknologi platform? Hør om hvorledes data beskyttes
og hvorledes sikres det at data altid er tilgængelig, selv om Cloud udbyder ikke kan varetage sine
forpligtigelser.
Få et overblik over de Automationsløsninger som automations- og Cloud leverandørerne stiller til rådighed i
dag og nærmeste fremtid. Hvad tilbydes af løsninger på markedet? og hvad giver det af muligheder for
producerende virksomheder og deres maskinleverandører?
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SESAM- arbejdsgrupper
IT sikkerhed
Dato:
Tid.:
Sted:

14. september 2017
Kl. 09:30 – 13:30
Danfoss, Nordborg

Dagsorden
1. IoT & Cloud (sikkerhed) – Eco lab (CIP optimering) 9:30
a. Produktions data i Cloud. (Microsoft – Lars Lykken, Søren Knudsen)
2. Informations arkitektur –
a. Production data in cloud (Thomas Page)
3. Adfærds træning
a. Arla & Novo Nordisk (Bent Kock)
4. Trådløs netværk
a. Jan Carlsen
5. System opbygning
6. Kommunikationsprotokoller (OPC UA, MQTT, …..)
7. Leverandører (Kontrakter, guide, service, dialog, …)
I denne gruppe har vi en dagsorden, hvor de punkter der ikke bliver gennemgået på mødet bliver overført
til næste møde.

Line Integration
Vi er i SESAM ved at etablere en arbejdsgruppe, der vil se på Linje Integration - det er på opfordring fra Arla
Foods, VELUX, LEGO, Isover og Grundfos.
Målet med mødet den 30. august er at få diskuteret hvorledes slutkunder kan udveksle erfaringer i forhold
til teknologi, forretningsprocesser og organisation når det handler om opbygning af fleksible
produktionslinjer. Der vil desuden blive set på hvorledes samarbejdet er med maskinleverandører og
systemintegratorer.
På opstartsmødet er der udelukkende tale om slutkunder og ikke leverandører. Leverandørerne kommer
med senere, når gruppen er klar.
Håber gruppen har din interesse eller en af dine kollegaers interesse. Send en mail til can@sesam-world.dk
og skriv i emnefeltet ”Line Integration”, så vil vi fremsende kalender invitation til dig.
Dato: 30.08.2017, 10:00 – 14:30
Sted: SESAM, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg
Dagsorden
- Bordet rundt (Kort orientering)
- Kort introduktion af PackML og Line Integration (Arne Svendsen & Carsten Nøkleby)
o PackML
o PackConnect
o PackSafefy
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Gennemgang af cases fra udvalgte deltagere.
Arbejdsgruppens fokus – hvad har vi af fælles udfordringer.
o Formål og mål ?
o Arbejdsform
o Næste møde (Dato, sted og dagsorden)

-

GAPP Projektmodel
Dato:
Tid.:
Sted:
Dagsorden
•

Torsdag den 7. september 2017 (Oprindelig planlagt til 5.9)
Kl. 10-14
SESAM-World, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (henvendelse i receptionen)

Udarbejdelse af Mini URS – Test specifikation - URS skema (mini) - Check skema
o Procesafsnit
o Stykproduktion
o IT & Data

Afstemning af leverance
• Test krav
• Rapportering
• Proces
• Performance kriterier
• MEK
• Styring
• vedligeholdelse

Internationalisering – opstart i Europa – hjemmeside på engelsk
Der arbejdes på at udbrede SESAM netværket til
Europa, ved at skabe et samarbejde med
Europæiske virksomheder og organisationer.
Vi skal også have styrket relationerne mellem
Danmark og Sverige, og her vil det første blive at
med udgangen af september vil alt på SESAMs
hjemmeside www.sesam-world.com bliver oversat
til engelsk, og der vil fremover være både dansk og
engelske versioner af hjemmesiden.
Derudover vil jeg opfordre til at vi deltagere mere i
arrangementer på tværs af landegrænsen. Et krav
fremover kan være at udvalgte møder og
seminarer bliver på engelsk for at fremme
forståelsen blandt alle deltagere.
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