
System Integration 
I dag og i fremtiden 
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Seminaret afholdes hos: 

 
Schneider Electric A/S 

Lautrupvang 1  
2750 Ballerup 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne 



System Integration - I dag og i fremtiden 

10.30 - 11.00 

Pause & networking 

11:45 - 12.45 

OPC UA - Evolution Not Revolution 
Bo Nordleif, Frontmatec 

09.45 - 10.30 

Hvad er OPC UA? og hvad er erfaringerne? 
Michael Nielsen, Beckhoff 

09.00 - 09.30 

Registrering 

09.30 - 09.35 

Velkomst og introduktion  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

09:35 - 09:45 

Introduktion til Schneider Electric 
Jan Kaihøj, Vice President, Schneider Electric A/S 

Kort introduktion til Schneider Electric og deres forretning.  

 Hvilke forretningsområder inden for automation og produktions it bliver varetaget af Schneider? 

 Orientering om Schneiders Electrics hovedkontor 

 Praktiske detaljer for opholdet hos Schneider Electric 

OPC foundation er standarden for vertikal og horisontal kommunikation. OPC AU er den nye standard, som sikre pålidelig, sikker 

og krypteret data kommunikation mellem server og clienter.  

Fra controller og sensor via internettet og cloud baseret løsninger transporteres date. 

OPC UA er designet til INDUSTRY 4.0, og matcher perfekt ind i den nye tanke gang og data udveksling. 

Hør om de muligheder som OPC UA giver i forhold til nuværende system integrations løsninger. Hvilke krav opfylder OPC UA når 

der skal skabes integrerede løsninger i produktionen: Robusthed, hastighed, fleksibilitet, sikkerhed, mm.  

Frontmatec har være medlem af OPC Foundation i mange år og deltaget aktivt i at skabe et fundament for fremtidens system 

integration. Få et billede af hvad Frontmatecs forventninger er til den fremtidige system integration.  

Præsentationen vil fokuser på følgende hoved områder:  

  

 Hvad har vi af integrations standarder? 

 Hvorfor OPC?  Og Hvorfor OPC UA? 

 Hvorledes konverteres fra tidligere versioner af OPC til OPC UA? 

 Hvad er udfordringerne i standarderne? 

 OPC UA strategi - Step 1 wrap,  Step 2 migrate og  Step 3 new features 

 OPC Foundation grafer omkring OPC UA issuses 2007 – 2015 

11.00 - 11:45 

Anvendelse af Integrations Standarder i større projekter  
Henrik Dybdahl Andersen, Wonderware by Schneider Electric 

Behovet for udveksling af data mellem systemer i dag er vokset støt de senere år !  

Hvordan bruges integrations standarder på de forskellige niveauer som:  

 Level 1 & 2 som er Controller/HMI  

 Level 3 som er avancereret SCADA, MES, Batch systemer  

 Level 4 som er Integration til oppe liggende systemer som ”ERP systems” og ”Business Planning & Logistics systems” 

Hvordan arbejder vi med integration ved f.eks Region Hovedstadens Sygehus fællesskab og Arla. 
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12:45 - 13.30 

Frokost og networking 

17:00 

Afslutning 

15:00 - 15.15 

Pause og networking 

15.15 - 16.00 

Eksempler på hvordan Beijer Electronics anvender OPC UA i automa-

tionsapplikationer 
Rickard Andersson, Produktchef, Beijer Electronics  

 Fordelene ved  OPC/UA ift. automations applikationer? 

 Implementering af OPC/UA 

 Anvendelse og projektimplementering 

 Hvorfor anvende OPC UA i automations applikationer 

 Hvor er OPC UA optimal ift. system integration -  HMI, SCADA, PLC, PC? 

 Hvordan kan man komme i gang med OPC UA: Netværkskonfiguration, Definition af tags, mm.  

14:15 - 15:00 

Integrations standarder i dag og i fremtiden 
Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems  

Få et billede af de erfaringer som Intelligent Systems har med system integration.   

 Hvad er udfordringerne i dag i forhold til de krav kunderne stiller til data og frekvens for visning af data mm.? 

 Hvilke løsninger anvendes i dag og hvorfor disse valg: TCP/IP, OPC, OPC UA, m.fl.? 

 Hvad er forventningerne til fremtidens integrations standard til automation? 

 Er en standard tilstrækkeligt ift. de krav vi har i industri applikationer? 

 Hvorledes ser vi opbygningen af integrerede produktionssystemer og anvendelsen af integrations standarden OPC UA 

16:30 - 17.00 

SESAMs fremtidige fokus - INDUSTRI 4.0 
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

SESAMs bestyrelse har netop afholdt et heldags bestyrelsesmøde og vedtaget, at SESAM for en periode skal have fokus på IN-

DUSTRI 4.0. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne have så mange input som muligt for at kunne sammensætte flere sammen-

hængende seminarer og workshops i Danmark, Sverige og måske også et enkelt internationalt seminar.  

Målet med denne session er at få input fra deltagerne ift. det fremtidige fokus på INDUSTRI 4.0. Se en kort beskrivelse af Indu-

stri 4.0 på side 6 i denne her folder.  

 Kort orientering om INDUSTRI 4.0. Workshop & Præsentation af udvalgte emner. Opsamling af alle input 

Behovet for udveksling af data mellem systemer i dag er vokset støt de senere år !  

Hvad er bevæggrunden hos Region Hovedstaden i deres valg af platforme og standarder? 

 Kort introduktion til Sterilcentral og varelogistik projektet 

 Referencearkitektur for logistik og sterilcentraler 

 Integrationer mellem MES og Sterilcentralsystemet (data og services) 

13.30 - 14.15 

Region Hovedstadens anvendelse af Integrations Standarder 
Glenn Petersen, Region Hovedstaden / 7N 

16:00 - 16.30 

Integrations standarder. I dag og i fremtiden 
Sverre Faureholm  

 Praktisk brug af OPC-UA samt fremtidens kommunikationsformer. 



System Integration - I dag og i fremtiden 

Fremtidens krav til sammenkobling af udstyr – Hvad stiller det af krav til standarder? 

og hvad har vi af standarder i dag og hvad kan bliver den førende standard? 

Der viser sig et stigende behov for data udveksle mellem IT sy-

stemerne i produktionen for at give mulighed for optimal produk-

tivitet, kvalitet og energiforbrug. Der er behov for vertikale og ho-

risontale informationsudveksling mellem PLC, DCS , SCADA, 

MES, Database systemer og mange flere systemer. 

På seminaret vil vi se på hvad der kan blive fremtidens system 

integration, standard for udveksling af data vertikalt og horison-

talt mellem systemerne. 

 

Få et billede at de krav der kommer til data udveksling og hvad 

det vil stille af krav til system integration mellem flere og flere 

systemer i produktionen. 

Målet med mødet er at hør om system integration, standarder og 

udbredelsen af blandt andet OPC UA standarden.  

Hør blandt andet om hvorledes OPC UA (IEC 62541) anvendes af 

maskinbygger, system integratorer og producerende virksomhe-

der for at opnå en standardiseret data udveksling mellem appli-

kationerne. 

Hør hvorledes der kan konverteres fra tidligere versioner af OPC 

til OPC UA.  

Får en forståelse for standarden og hvorledes standarden kan 

anvendes med succes. Få et billede af hvor mange automations 

platforme der supporterer OPC UA. 

På mødet vil der være mulighed for at få et billede af de mulighe-

der der er for system integration i produktionen blandt andet 

med anvendelse af OPC UA. 

Deltag i mødet se hvor moden OPC UA teknologien er i forhold til 

at skabe en leverandør uafhængig system integration. 

 

OPC Unified Architecture 

OPC Unified Architecture (UA) er den se-

neste Object Linking and Embedding for 

Process Control (OPC) specifikation fra 

OPC Foundation, og specifikationen ad-

skiller sig fra sine forgængere. De vigtig-

ste karakteristika ved denne version af 

OPC er: 

 Multi-platform gennemførelse, her-

under bærbare ANSI C, Java 

og .NET implementeringer  

 Skalerbarhed: fra intelligente sen-

sorer og intelligente aktuatorer til 

mainframes  

 Multi-threaded, samt single-

threaded/single-task operationer 

nødvendige for portering til indlej-

rede enheder  

 Sikkerhed, baseret på nye standar-

der  

 Konfigurerbare timeouts for hver 

tjeneste  

 Chunking - håndtering af store data 

telegrammer  

 

OPC UA arkitekturen er en service orien-

teret arkitektur (SOA) og er baseret på 

forskellige logiske niveauer.  

Krav til dataudveksling 
 

 Performance Management Data 

(F.eks. OEE) 

 Energy Management Data 

 Quality Management Data 

 Order Management Data 

 Job MAanagement Data 

 Machine Control Data 

 Etc.  
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Tilmelding 

 

http://www.sesam-world.com/tilmelding 

 

  eller telefon +45 7240 1464  

Vel mødt den 30. september 2015 

Krav til implementering 
 

 Integrations-  og projektomkostninger 

reducers 

 Mulighed for redundante miljøer  

 Bedre IT sikkerhed for data transmissi-

on 

 Reduceret programmeringstid 

 Certificerede produkter og løsninger 

 Styret adgang til data på maskiner, lin-

jer og fabrikker  

 Konfiguration af kommunikationsmodu-

ler mod maskiner og systemer i produk-

tionen.  

System integration omhandler flere faglige områder som IT infrastruktur, netværks protokoller, interface 

standarder m.m. Deltag i seminaret og få et billede af hvorledes forskellige virksomheder skaber system 

integration og på hvilke stander og hør hvorledes de forventer denne system integration vil kunne vareta-

ges i fremtiden. Hør om de krav der ofte skabe problematikker i forhold til administrativ system integrati-

on.  



Industri 4.0 er i fokus for SESAM i Danmark & Sverige  

INDUSTRY 4.0 
 

Lad det ikke INDUSTRY 4.0 blive en revolution, men en proces vi vil følger i SESAM. Dermed kan INDUSTRY 4.0 bliver en na-

turlig del af jeres strategi for den fremtidige digitalisering af produktionen for at opnå optimal produktion.  

 

SESAM vil fremadrettet have fokus på INDUSTRY 4.0 og vil prøve at anskue den-

ne nye revolution eller måske evolution fra fire forskellige synsvinkler:  

 Hvilke teknologier 

 Hvad får det af indflydelse på forretningsprocesserne  

 Hvad kommer det til at betyde for organisationer og kulturen.  

 Hvilken indflydelse vil der være på ressourceforbrug  

 Energi 

 Materiale 

 Human  

 

INDUSTRY4.0 er næste skridt i digitaliseringen af forretningsprocesserne i indu-

strien. Et middel til at optimere produktionsprocesser og skabe nye produkter og 

services, der skal være med til at sikre produktion i Europa og Danmark.  

En sådan INDUSTRY 4.0 revolution eller digitaliserings bølge vil få stor indflydelse 

på de nuværende virksomheder, da det vil kræve at der introduceres nye teknolo-

gier og tilhørende medarbejdere med nye kompetencer.  

Bliver fremtidens krav til automationsteknikere og ingeniører, at de i mindre grad 

er fokuseret på teknologi men mere får et holistisk syn på de løsninger, der skal 

skabes? Altså bliver bedre til at få forståelsen for samspillet mellem teknologi, 

forretningsprocesser og organisationen & kulturen. Eller er der behov for nye ud-

dannelser hvor Teknologi og Business kombineres. En uddannelse der kan ska-

bes på forskellige faglige niveauer, for dermed kan der bedre skabes en kultur i 

virksomhederne fremadrettet.  

 

Nogle af de svar vi vil prøve at få svar på er angivet nedenfor. Vi igangsætter en 

proces for at fastlægge disse temaer på de kommende SESAM møder. 

 

Hvad kommer til at kendetegne fremtidens succesfulde virksomheder?  

 Teknologi fokuseret 

 Forretningsprocesser fokuseret 

 Kultur fokuseret 

 Ressource fokuseret  

 Eller er det dem der kan få de fire elementer til at balancere.  

 Den modne virksomhed (CMMI)  

 M.fl. 

 

Hvilke teknologier skal vi have i fokus fremadrettet? 

 Internet  

 Netværk og infrastruktur 

 RFID  

 Protokoller 

 M.fl.  

 

Hvilke forretningsprocesser må være i fokus? 

 Indkøb af udstyr og IT system 

 Projekt gennemførelse  

 Service  

 Teknologi implementering  

 M.fl. 

 

Hvad kommer til at kendetegne fremtidens automationsleverandør og de produkter og services der skal leveres? 

 Interfaces der støtter op om ”Plug & Produce” 

 Store anvendelse af IT 

 M.fl.  

  

Hvad skal virksomheder gøre for at skabe succesfuld produktion?  

Hvad er virksomhedernes modenhed ?  

Kan innovationsniveauet øges ved at lade kompetencer brydes  (it, software, hardware, netværk, mekanik, mm) ? 

 

Deltag i seminaret 30. september og kom med dine input til SESAM fokusområder i fremtiden.   

 

Udviklingsstadier af industriel 

produktion 

Der har være tre industrielle revoluti-

oner og den fjerde industrielle revolu-

tion er på vej: .  

 

 Første industrielle revolution var 

indførelsen af mekaniske produk-

tionsanlæg  med vand og damp 

som energikilde.  

 Anden industrielle revolution var 

indførelsen af masseproduktion 

med hjælp af elektrisk energi. 

 Tredje industrielle revolution var 

introduktion af elektronik og it for 

større automatisering af produkti-

onen.  

 Fjerde  industrielle revolution der 

er på vej er cyber fysiske syste-

mer - nye vindere - nye tabere. 



Industri  4.0 - Kommende arrangementer 

Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar 30-09-2015 afholde hos 

Schneider Electric A/S 

Lautrupvang 1  

2750 Ballerup 

 

Tilmelding  

www.sesam-world.com/tilmelding  

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  

 

Sidste tilmeldingsfrist  

Mandag den 28-09-2015 

 

Pris  

Pris for deltagelse  

1.800 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 

4.200 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 yderli-

gere oplysninger, så kontakt os venligst  

 

SESAM-WORLD 

Mommarkvej 2 

8600 Silkeborg 

Denmark 

Tel. +45 7240 1464 

info@sesam-world.dk 

www.sesam-world.dk 

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

keltmandsvirksomheder. 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 resteren-

de måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. 

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

1. IIOT- Internet of Things (Industry 4.0) 

2. PackML standard - Standard kontra ikke standard 

3. OPC UA 

4. Strategi for Automation 

5. Strategi for Automations IT 

6. Strategi for automationsleverandører og system inte-

gratorer 

7. MES leverance for automationsleverandører eller IT 

leverandører 

8. Energimanagement 

9. Safety –traditionelt kontra SafePLC 

10. Performance measurement, OEE – Line OEE kontra 

maskine OEE 

11. Automation i skyen 

12. IT sikkerhed 

13. Mobility i produktionen - er det pop? 

14. Infrastruktur – trådløs kommunikation 

15. Hvorledes undgås 3. parts produkt i produktionen? 

X-ray, metaldetektor mm. 

16. Stregkoder kontra RFID 

17. Projektledelse GAPP 

18. Line controller – standard kontra egn udvikling 

19. Fremtidens automations platform Arduino, Zigbee, 

sensor & Raspberry Pi Minicomputer 

20. Opbygning af maskinstyring 

21. ISA88 kontra egen udvikling 

22. Printerintegration 

23. Integration af periferi equipment – printer, check 

weight, scanner mm. 

24. Hvordan kan bilindustrien automatiseres? Besøg 

BMW, Audi, Volkswagen, Opel 

25. Partnerskabs modellen inden for automation – 

Trusted vendor setup 

26. Hvordan opbygges pakkelinjer? 

 

Identificerede temaer 




