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Seminaret afholdes hos: 
 

Chr. Hansen A/S 
Jernholmen 1-27 

Avedøre 
2650 Hvidovre 

 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med 

 



Industriel automation som leverandør til Business Industriel automation som leverandør til Business Industriel automation som leverandør til Business Industriel automation som leverandør til Business 
IntelligenceIntelligenceIntelligenceIntelligence    

Med stigende konkurrence og stadigt mere krævende 
kunder, er fremstilling aldrig let. Det er her at Busi-
ness Intelligence kan være en hjælpe for produceren-
de virksomheder.  

Business Intelligence skal gøre producerende virk-
somheder i stand til hurtigt at vurdere virkningen af 
interne og eksterne ændringer, og Business Intelli-
gence skal hjælper disse virksomheder med at blive 
mere fleksibel og bedre i stand til at forbedre produk-
tionen.  

Business Intelligence kan hjælper virksomheder i 
fremstillingsindustrien med at:  

• Forbedre planlægning og produktionseksekve-
ring  

• Reducer lagerinvestering 
• Fastholde og udvikle kvalitetssikring 
• Accelerer nyt produkt -  time-to-market 
• Forøg værdien af kunderelationer 
• Reager hurtigt på skiftende markeder og for-

mindsker virksomhedens følsomhed 
• Vælge og anvende nye teknologier 

Business Intelligence kan anvendes til at øge virk-
somhedens fleksibiliteten og hastigheden ift. at ska-
be information der kan anvendes som beslutnings-
grundlag, ved: 

• Hurtigt generere etablerede rapporter 
• Nemt at oprette ad hoc-rapporter 
• Isolere bestemte problemer 
• Analyser af data på tværs af flere systemer 
• Integrere nye datakilder 

Deltage i seminaret og få en gennemgang af Busi-
ness Intelligence projekter i flere virksomheder, og 
hør om deres erfaringer, udbytte og hvad du skal væ-
re opmærksom på ifm. implementering.  

Få svar på de nedenfor angivne spørgsmål  

• Hvad er definitionen på Business Intelligence? 
• Findes der BI standarder? 
• Industriel automation som leverandør til Busi-
ness Intelligence. 

• Hvad er idéen ved at implementer Business In-
telligence system? 

• Hvad er business driver ? (Produkt, proces, 
sporbarhed, gennemsigtighed) 

• Hvilke udfordringer er der ved at  benytte indu-
striel automation som leverandør til BI?  

• Hvorfor leveres data ikke umiddelbart fra auto-

mation til BI? Vil vi ikke? Tekniske udfordrin-
ger?  

• Hvilken værdi kan det give til produktionen? 
• Hvordan bruges data? Advanced Control – kun-
ne producere tættere på specifikationer.  

• Beslutningshastighed / implementeringshastig-
hed 

• Hvilke data udveksles til BI og hvorfor? 
• Hvad er årsagen til at køre et BI projekt? - 
LEAN? 

  

Kom og mød kollegaer i branchen og få en dialog om 
Business Intelligence og anvendelsen af Business 
Intelligence systemer i industrien. Mød også organi-
sationen MESA, der er førende ift. standardisering og 
markedsanalyser inden for Business Intelligence sy-
stemer. 

  
På gensyn 14. juni 2012På gensyn 14. juni 2012På gensyn 14. juni 2012På gensyn 14. juni 2012    

Business Intelligence - 14. juni 2012 

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding    
 

http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding     
 

 Er der spørgsmål kontakt sekretariatet på telefon +45 7240 1464  



Program - 14. juni 2012 

11.15- 12.00 
Strategien for Business Intelligence hos Chr. HansenStrategien for Business Intelligence hos Chr. HansenStrategien for Business Intelligence hos Chr. HansenStrategien for Business Intelligence hos Chr. Hansen    
Lisbeth Grubov og  Lars Svarer Johansen, Chr. Hansen A/S 

• Gennemgang af den proces Chr. Hansen har være igennem ift. Business Intelligence  
• Fra analyse -> design -> implementering -> drift  
• Hvilke overvejelser har der været i valg af løsning?  
• Hør om strategien  

• Hvorledes skabes de nødvendige informationer? og fra hvilke informationskilder kommer data?  
• ERP, Analyse, kvalitet, MES, DCS, m.fl.  
• Hvordan præsenteres data - rapporter, webscreen osv.  

• Hvorledes er det tekniske setup?  
• Hvad skaber BI for Chr. Hansen?  

• Fordele og ulemper  
• Afslutning.  

09:45 - 10:00 
Introduktion til Chr. HansenIntroduktion til Chr. HansenIntroduktion til Chr. HansenIntroduktion til Chr. Hansen    
Thomas Düring, manager Global Engineering & Production IT, Chr. Hansen A/S 

Introduktion til virksomheden Chr. Hansen og fabrikken i Avedøre.  

09:30 - 09:45    
Velkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktion    
Carsten Nøkleby 

Kort introduktion til dagen og gennemgang af kommende SESAM arrangementer. 

10:00 - 10:45 
Hvad er Business Intelligence og hvorledes kan BI styrke forret-Hvad er Business Intelligence og hvorledes kan BI styrke forret-Hvad er Business Intelligence og hvorledes kan BI styrke forret-Hvad er Business Intelligence og hvorledes kan BI styrke forret-
ningen?ningen?ningen?ningen?    
Thomas Okke Frahm, Gartner Danmark 

• Hvad er definitionen på Business Intelligence? 
• Hvad findes der af BI standarder? 
• Industriel automation som leverandør til Business Intelligence - hvad skal man være opmærksom på i dette sam-
spil og hvilke udfordringer er der ved at benytte industriel automation platforme som leverandør til BI?  

• Hvad er idéen og business driver ved at implementer et Business Intelligence system? (Produkt, proces, sporbar-
hed, gennemsigtighed) 

• Hvilke udfordringer er der ved at  benytte BI? Og hvad stiller det af krav til IT afdelingerne? 

10.45 - 11.15    
Pause og networking Pause og networking Pause og networking Pause og networking  

12.00 - 13:00 
Rundvisning hos Chr. Hansen Rundvisning hos Chr. Hansen Rundvisning hos Chr. Hansen Rundvisning hos Chr. Hansen ----    AvedøreAvedøreAvedøreAvedøre    
Lisbeth Grubov, Nicholas Henrik Ree Lindskov og  Lars Svarer Johansen, Chr. Hansen A/S 

• Kort gennemgang af anlægget 
• Rudvisning 



13.00 - 13.45    
Frokost og networking Frokost og networking Frokost og networking Frokost og networking  

Program - 14. juni 2012 

16.15    
AfslutningAfslutningAfslutningAfslutning    
Carsten Nøkleby, SESAM World. 

15.30 - 16:00 
Orientering om MESA Metrics working program Orientering om MESA Metrics working program Orientering om MESA Metrics working program Orientering om MESA Metrics working program     
Carsten Nøkleby, SESAM-World i samarbejde med MESA 

Der vil være en kort orientering om MESA og arbejdsgruppen Metrics. Metrics er en arbejdsgruppe der fokusere på, 
hvordan producerende virksomheder kan måle performance og forbedre it og anvendelsen af it. Der arbejdes på at 
skabe en Metrics Reference Model, at udvikle fabriks KPI standarder, udvikle metoder til at skabe løbende forbedrin-
ger for at skabe Best Practice. Endelig arbejdes der på en ROI Guidebook.   

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding    
 

http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding     
 

 Er der spørgsmål kontakt sekretariatet på telefon +45 7240 1464  

13.45 - 14.30    
Business Intellingences brug af produktionsdata Business Intellingences brug af produktionsdata Business Intellingences brug af produktionsdata Business Intellingences brug af produktionsdata     
Per Kamp, Bang & Olufsen A/S 

• Gennemgang af Business Intellingence setup og interfaces til produktionsdatabaser. 
• Datakilder 
• Integrationer 
• Algoritmer og fortolkning af data i flere dimensioner 
• Præsentations former (rapporter, dashboard, mm.) 

• Hvorledes anvendes BI ift. optimering af produktionen. 
• Hvilke krav har BI stillet til automationsløsningerne. 
• Hvad er strategien og hvorfor 

• Business drivers 
• Implementeringsplan 

• Erfaringer og resultater med BI system 

14.30 - 14.45    
Pause og networking Pause og networking Pause og networking Pause og networking  

14.45 - 15:30 
Gennemgang af cases: Hvad er opnået og hvad kræves?Gennemgang af cases: Hvad er opnået og hvad kræves?Gennemgang af cases: Hvad er opnået og hvad kræves?Gennemgang af cases: Hvad er opnået og hvad kræves?    
Poul Waagner Nielsen, NNE Pharmaplan A/S 

Gennemgang af forskellige Business Intelligence projekter og løsninger, med fokus på udnyttelse af flere datakilder i 
en produktionsvirksomhed. 
Få et billede af hvilke muligheder Business Intelligence giver for at optimere produktionen og logistikken relateret til 
produktionen. 

 

16.00 - 16:15 
Plenum Plenum Plenum Plenum ----        Modenhed i anvendelse af BI Modenhed i anvendelse af BI Modenhed i anvendelse af BI Modenhed i anvendelse af BI ----    samarbejde ?samarbejde ?samarbejde ?samarbejde ?    
Carsten Nøkleby, SESAM-World  

Diskussion i plenum om status for implementering og anvendelse af BI værktøjer i forbindelse med produktion. Målet er 
at få vurderet om der er behov og en interesser for at samarbejde inden for anvendelse af BI systemer i produktionen.  



Ny faggruppe: OMAC 

The Organization for Machine Automation and Control 
 
 
Der har netop været afholdt et SESAM møde med 
fokus på standardisering af interfaces til maskinud-
styr. Mødet blev afholdt hos Krüger i Søborg, og der 
var deltagelse af OMACs Packaging formand Dr. Bry-
an Griffen, Nestlé og executive committee medlem 
Uwe Keiter, B&R.  
 
Der arbejdes på at få etableret er Europæisk setup, 
hvor SESAM kan komme til at spille en central roller.  
OMAC har nedsat flere arbejdsgrupper der har føl-
gende fokus:  
 
Teknisk Fokus: 

• PackML en videreførelse af aktiviteter i tilknyt-
ning til selve standarden 

• PackSpec en definition af emballage retnings-
linjer, internationale retningslinier … 

• PackSoft et Samarbejde med organisationer 
såsom PLCopen & OPC Foundation for at akti-
vere / sikre kompatibilitet med PackML 

• PackConnect  et arbejde med datakommuni-
kation organisationer (dvs. ODVA) 

• PackSafety en udvikling af sikkerheds-
kommunikationsprotokoller 

• PackAbility  en bæredygtighedsvurderingsmo-
deller og retningslinjer (inaktiv) 

 
Marketing Fokus: 

• PackAdvantage Et arbejde med at kommuni-
ker de forretningsmæssige fordele ved 
PackML 
• PackAdopt et arbejde relateret direkte 

mod OEM organisationer 
• PackSyst et arbejder relaterede direkte 

mod systemintegratorer 
• PackLearn et arbejde relateret til uddannelse 

og træning. Kontakt med uddannelsesinstitu-
tioner 

 
SESAM vil prøve at blive et aktivt medlem af OMAC, 
og dermed kan bidrage til at udvikle standarderne 
og udbrede dem i Europa. 
 
Der vil i løbet af få måneder blive indkaldt til et op-
startsmøde i Danmark, hvor der bliver en orientering 
om aktiviteter og etablering af lokale arbejdsgrup-
per.  
 
Er du interesseret i at vide mere er du velkommen til 
at kontakte Carsten Nøkleby, SESAM-Word på mail 
can@sesam-world.dk.  
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Increase adoption of the Connect-and-Pack Standards across 

industry, including End Users, OEMs, Systems Integrators, 

packaging associations and educational institutions through 

providing concrete value propositions that positively affect 

the business and human aspects of the adopting entity.

Develop the technical specifications, tools, and methods 

which comprise the Connect-and-Pack Standards, and which 

facilitate attaining the greatest value from packaging 

automation systems. Work with other industry automation 

organizations to align standards and methods used in 

packaging equipment design.

OPW directly addresses business drivers



Nyt om medlemskab 

Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar 14. juni 2012 afholde hosSeminar 14. juni 2012 afholde hosSeminar 14. juni 2012 afholde hosSeminar 14. juni 2012 afholde hos    
Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1-27, Avedøre, 2650 Hvidovre 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding     
www.sesamdanmark.dk/tilmelding  
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  
 
Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist     
Tirsdag den 12-06-2012 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse  
1.500 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer.  
4.100 kr.  ekskl. moms (**)  for ikke medlemmer 
 
(*) Prisen gælder også alle SESAM-Sverige medlemmer.  
(**) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de 4.100 krediteres ved ind-
meldelse i foreningen.  

Networking på seminaret Networking på seminaret Networking på seminaret Networking på seminaret     
Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser 
inden for fagområdet automationsudviklingsværktøjer.  
    
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 
Mommarkvej 2 
8600 Silkeborg 
Denmark 
Tel. +45 8681 5015 
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. 

Nyt om medlemskab af SESAMNyt om medlemskab af SESAMNyt om medlemskab af SESAMNyt om medlemskab af SESAM  
Fra Januar 2012 ændres virksomhedsmedlemskab af SESAM og Faggruppe. Målet er af at få en mere fleksibel og 
dynamisk forening. SESAM vil i 2012 afholde seminarer som tidligere, men der kommer yderligere seminar med fo-
kus på brancherne: 
 

• Energi & forsyning  
• Fødevare  

 
Medlemsvirksomheden kan til vælge et faggruppe medlemskab, der på nuværende tidspunkt giver adgang til ar-
bejdsgrupperne:  
 

• Make2Pack / OMAC – standardiseret interface til maskiner 
• IT Sikkerhed 
• Projektledelse – GAPP (Gode Automations Projekt Processer) 

 
De nuværende GAPP medlemsvirksomheder får fremover et faggruppemedlemskab. 
SESAM bliver moderator og koordinator af faggruppe aktiviteterne og SESAM samler materialet, som publiceres på 
hjemmesiden for medlemmer.   
 
De virksomheder der er medlem af SESAM fortsætter deres medlemskab uændret, dog har virksomheden mulighed 
for at tegne medlemskab af faggrupperne. 
Er virksomheden i dag kun medlem af SESAM og deltager i en arbejdsgruppe, skal virksomheden fra 2012 tegne et 
faggruppemedlemskab. 
 
Der vil være yderligere information på www.sesamdanmark.dk omkring de nye tiltag, og samtidig kan du under menu 
”medlemmer” se virksomhedens medlemskaber.  
 



Nyt fra SESAM 

Nyt fra SESAM Sverige 

SESAM mødeSESAM mødeSESAM mødeSESAM møde    
Titel: Få succes med automatisering i små og mellemstore virksomhederTitel: Få succes med automatisering i små og mellemstore virksomhederTitel: Få succes med automatisering i små og mellemstore virksomhederTitel: Få succes med automatisering i små og mellemstore virksomheder    
Dato: 12. September 2012 
Sted: Automatik 2012, Brøndby Hallen 
 
Seminaret henvender sig til små, mellemstore og store virksom-
heder, der ønsker at få indsigt i hvordan kan automatisering 
forbedre forretningen for virksomheder i Danmark? Og få et bil-
lede af værdien ved automatisering. 
 
Arrangementet udbydes i samarbejde med MCH og branchefor-
eningerne ATT, BIA, VELTEK og DIRA.  
Der vil på mødet være en gennemgang af 5-6 succeshistorier 
fra små og mellemstore virksomheder. De enkelte indlæg på 
mødet vil prøve at komme ind på emnerne nedenfor: 
 

• Hvad kan booste små og mellemstore virksomheder i Dan-
mark? 

• Hvad virkede for os? 
• Robotteknologi 
• Dataopsamling 
• Automatisering af enkelte maskiner / produktionslinjer 
• LEAN 

• Hvad har været udfordringerne? 
• Mental barriere 
• Processen at automatisere 

• Hvordan er vi nået til nuværende situation? 
• Hvor forventer vi at være om 5 år? 
• Succeskriterier 

• Krav til tilbagebetalingstid 

SESAM Sverige möteSESAM Sverige möteSESAM Sverige möteSESAM Sverige möte    
Titel: Användargränssnitt i industrin - framtida möjligheter och trender. 
Datum: 20. september 2012 
 
Mötet kommer att fokusera på användargränssnitt och presentationer kommer att försöka behandla de ämnen 
som nedan: 

• Forskning 
• Design (Historia -> trend) 
• Psykologi (Krav för flygplan instrumentering, kontroll, förstå vad vi människor) 

• Trend och möjligheter 
• Kontrollrum kontra användargränssnitt närmare processen (centraliserad, decentraliserad, mobilitet, 

etc.). 
• Flera skärmar i processen 
• Användning av hemelektronik kontra industriprodukter 

• Regler och normer (t.ex. CE) 
• Standardisering 
• Information för olika användare 

• Operator, service, underhåll, produktionschef, chefer, etc. 
• Operatørgränssnit 

• PLC, SCADA, DCS och MES 
• Mobilitet - Mobile & smartphones 
• Konstruktion av kontrollrum  

• Vad kan ett bra användargränssnitt ger fördelarna med produktionen? 



Faggruppe medlemmerFaggruppe medlemmerFaggruppe medlemmerFaggruppe medlemmer    

SESAMSESAMSESAMSESAM----SVERIGE medlemmerSVERIGE medlemmerSVERIGE medlemmerSVERIGE medlemmer    

    

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

3P-Technology Elcon Automation A/S Nordic Sugar A/S 
ABB A/S Elopak Denmark A/S Norconsult Danmark 
Accenture Eltronic A/S Norvidan Overseas A/S 
Active Communication Emerson Process Management Novo Nordisk A/S 
ALECTIA A/S Endress+Hauser A/S Novotek A/S 
AN Group A/S Engsig Engineering OCO-Tech ApS 

Arla Foods a.m.b.a. Flügger A/S Oticon 
Atkins Danmark A/S FLSmidth Automation Palsgaard A/S 
AVS Danmark ApS Gartner Danmark  PC|SCHEMATIC A/S  
B&R Industriautomatisering A/S GEA Convenience-Food Technologies A/S Phoenix Contact 
Balluff ApS GEA Process Engineering  A/S Picca Automation A/S 
Balslev Automation A/S Green Matic PJD A/S 
Bang & Olufsen Grontmij PROCES-DATA A/S 
Beckhoff Automation ApS Grundfos A/S Rambøll Danmark A/S 
Beijer Electronic A/S Grundfos Holding A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning 
Bruun Automation & IT Haldor Topsøe A/S RoboCluster 
B.V. Electronic A/S  Hans Følsgaard A/S Rockwell Automation A/S 
Carlsberg Danmark A/S Heptagon ApS Rockwool International A/S 
CIM-Electronics A/S i2r Vest ApS Rose Poultry A/S 
Centrum Pæle Idé-Pro Engineering & Software A/S Saint-Gobain Isover a/s 
CIM Electronics Innovatic Scape Technologies 
Chr. Hansen A/S Insatech A/S Schneider Electric A/S 
Coloplast A/S INS Scandinavia SESAM World 
Core Intego A/S SFK Systems A/S 
COWI Intelligent Systems A/S Siemens A/S 
CP Kelco ApS Invensys Operations Management Solar 
Creative Connection Junckers Industrier A/S STRØM HANSEN A/S 
Crisplant A/S Kjærgaard A/S Tech College Aalborg 
Danfoss A/S Knauf Danogips A/S Technodan Industrial Controls A/S 
Danfoss Power Electronics A/S Krüger A/S TEKNIQ 
Daniit A/S Lemvigh-Müller A/S Teknologist Institut—DMRI 
Danish Crown Logistics.as Tetra Pak Hoyer A/S 
Dansk El-Forbund Lynettefællesskabet I/S Tricon Techsoft A/S 
Dansk Metal ManMachine Engineering Vattenfall A/S 
Dansk Miljø- & Energistyring a/s Marel A/S Velux A/S 
Dansk Styringsteknik A/S Mark Information A/S Vestas Wind Systems A/S 
Danmarks Tekniske Universitet  Maskinsikkerhed  Vestforsyningen Erhverv 
Deductur ApS Nielsen Automation Viatech ApS 
DEIF NIRAS A/S Zenit Automation 
DLG NKT Flexibles YIT 
DONG Energy Oil & Gas NNE Pharmaplan A/S ÅF A/S 
Dong Energy Power A/S NNIT A/S Aarhus Karlshamm A/S 

Andreasen & Elmgaard A/S Evikali Operator Systems 

Du Pont A/S   

Arla Foods a.m.b.a. i2r ApS Rambøll Danmark A/S 
Au2mate A/S Insatech A/S Rockwell Automation A/S 
Balslev  Automation A/S Intego A/S  Schneider Electric A/S 
Coloplast A/S Intelligent Systems A/S SESAM World 
COWI Invensys Operations Management SFK Systems A/S 
Danish Crown  Lantmänn Cerealia A/S Siemens A/S 
DAT-Schaub Holding A/S Lemvigh-Müller A/S Technodan Industrial Controls A/S 
Du Pont A/S NKT Flexibles Toms Gruppen A/S 
Elopak Danmark NNE Pharmaplan A/S Tricon Techsoft A/S 
Eltronic A/S Nordic Sugar A/S Velux A/S 
Grundfos Holding A/S Norvidan Overseas A/S ÅF A/S 
GEA Process Engineering  A/S Novotek A/S  
   

ABB AB DIAB Sverige Prevas AB 
Alfa Laval Lund AB FPA Konsult AB Quality Systems Scandinavia 
Arla Foods AB HMS Industrial Networks AB Rockwell Automation AB 
B&R Industriautomation AB ICA Sverige AB SESAM-World 
Beckhoff Automation AB Invesys Operations Management Skånemejerierne 
COWI AB Logica Tetra Pak AB 
Deltatec Lunds Universitet ÅF Industry AB 
 NNE Pharmaplan Aarhus Karlshamm AB 

SESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmer    


