
Få succes med automatisering i 

producerende virksomheder 
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Seminaret afholdes hos: 
 

Automatik 2012 
Idrættens Hus - Gunnar Nu salen 

Brøndby Station 20 
2605 Brøndby 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med 

 



Hvordan kan automatisering forbedre forretnin-Hvordan kan automatisering forbedre forretnin-Hvordan kan automatisering forbedre forretnin-Hvordan kan automatisering forbedre forretnin-

gen for producerende virksomheder i Danmark?gen for producerende virksomheder i Danmark?gen for producerende virksomheder i Danmark?gen for producerende virksomheder i Danmark?    

Hvad er værdien ved automatisering i produce-Hvad er værdien ved automatisering i produce-Hvad er værdien ved automatisering i produce-Hvad er værdien ved automatisering i produce-

rende  virksomheder?rende  virksomheder?rende  virksomheder?rende  virksomheder?    

Seminaret henvender sig til producerende virk-

somheder, der ønsker at få indsigt i hvordan au-

tomatisering kan forbedre forretningen for virk-

somheder i Danmark? Få et billede af værdien 

ved automatisering og hvordan og hvorfor der er 

blevet automatiseret i forskellige danske produ-

cerende virksomheder.  

  

Arrangementet udbydes i samarbejde med MCH 

og brancheforeningerne ATT, BIA, VELTEK og DI-

RA.  

Der vil på mødet være en gennemgang af 6 suc-

ceshistorier fra små og mellemstore virksomhe-

der. De enkelte indlæg på mødet vil prøve at 

komme ind på emnerne nedenfor: 

 

• Hvad kan styrke producerende virksomhe-

der i Danmark? 

• Hvad virkede for os? 

• Robotteknologi 

• Dataopsamling 

• Automatisering af enkelte maskiner / pro-

duktionslinjer 

• LEAN 

• Hvad har været udfordringerne? 

• Mental barriere 

• Processen at automatisere 

• Hvordan er vi nået til nuværende situation? 

• Hvordan finansieres investeringerne til auto-

matisering? 

• Hvor forventer vi at være om 5 år? 

• Hvad er succeskriterier? 

• Krav til tilbagebetalingstid 

• Hvad skal vi forvente i fremtiden ift. produk-

tion i Danmark? 

• Markedskrav 

• Fleksibilitet 

• Skalere produktionen 

• Teknologisk 

• Krav til anvendelse af teknologi 

• Krav til efteruddannelse og opkvali-

ficering 

 

Seminaret vil have interesse for flere virksom-

hedsgrupper:  

 

• Ledelsen i producerende virksomheder 

• Teknisk ansvarlige, produktionschefer og 

PTU (Interesseret i at få input til hvad der er 

muligt) 

• Automationsleverandører (Hvad efterspør-

ges i producerende virksomheder) 

• Rådgivere (Hvad mangler producerende 

virksomheder for at kunne udnytte teknolo-

gien 

• Systemintegratorer (Hvad efterspørges i 

producerende virksomheder 

 

Bliv inspireret på muligheder for at automatisere 

produktionen og besøg Automatik 2012 udstillin-

gen for at se nyeste teknologi.  

 

På gensyn den 12. september.  

Succes med automatisering - 12. september 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 - 12. september 2012 

11.10- 11.50 
Opnå fleksibilitet og mobilitet i din produktion med ny robotOpnå fleksibilitet og mobilitet i din produktion med ny robotOpnå fleksibilitet og mobilitet i din produktion med ny robotOpnå fleksibilitet og mobilitet i din produktion med ny robot     
Henrik Christensen, KJV 

Få et billede af, hvorledes der kan opnås fleksibilitet og mobilitet i din produktion med de unikke robotarme fra Univer-
sal Robots. Få en kort introduktion til Universal Robots og en demonstration af, hvor nem robotarmen er at program-
mere. Få et billede af de fordele, der er ved denne nye type robotter - f.eks. kan kørsel finde sted uden eller med be-
grænset afskærmning. Desuden kan robotten let flyttes rundt i produktionen, hvor der er behov for den, og af- og på-
montering kan ske hurtigt med LANG 0-punkt system samt multistik til UR. Hør hvad det har givet af muligheder i pro-
duktionen hos udvalgte kunder. 
 
Cases 

• OTV Plast A/S. Video fra DI omkring de forskellige overvejelser ved investering i robotteknologi. 
• BJ Gear A/S. De har installeret 4 stk. Universal Robots. 
• Brüsch Maskinfabrik A/S. De har 2 stk. Universal Robots i dag - den ene bruger de som en vikar, de kan tilkalde 

på 5 min. 

09:10 - 09:50 
Fra LEAN til automatiseringFra LEAN til automatiseringFra LEAN til automatiseringFra LEAN til automatisering    
René Krebs Mikkelsen, NNE Pharmaplan 

Hvordan kan automatisering styrke resultaterne fra indførelse af Lean principperne? 
Målet med indlægget er, at få illustreret hvordan producerende virksomheder kan opnå synergi mellem LEAN og auto-
matisering. 
 

• Hvordan kan automation understøtte Lean og vice versa? 
• Typiske faldgruber 
• De oplagte muligheder 

09:00 - 09:10    
Velkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktion    
Carsten Nøkleby 

Kort introduktion til dagen og gennemgang af kommende SESAM arrangementer. 

09:50 - 10:30 
Optimering af sortering ved automatisering hos Kopenhagen FurOptimering af sortering ved automatisering hos Kopenhagen FurOptimering af sortering ved automatisering hos Kopenhagen FurOptimering af sortering ved automatisering hos Kopenhagen Fur    
Picca Automation & Kopenhagen Fur 

Hør om Kopenhagen Furs anvendelse af automationsløsninger for at optimere sorteringen af skind. Få et billede af 
løsningen bestående af robot, vision, røntgen, mm. Få et billede at de opnåede OEE tal, altså hvilke forbedringer er 
opnået i tidsforbrug, kvalitet og tilgængelighed. De implementerede automationsløsninger, hvad har det betydet for 
Kopenhagen Fur, og hvad er de fremtidige planer. 

10.30 - 11.10    
Pause og networking  Pause og networking  Pause og networking  Pause og networking  ----        besøg  Automatik 2012 udstillingenbesøg  Automatik 2012 udstillingenbesøg  Automatik 2012 udstillingenbesøg  Automatik 2012 udstillingen 

11.50 - 12:30 
Produktion 2025 Produktion 2025 Produktion 2025 Produktion 2025 ----    et fremtidsprojekt et fremtidsprojekt et fremtidsprojekt et fremtidsprojekt ----    Dansk Produktions UniversDansk Produktions UniversDansk Produktions UniversDansk Produktions Univers    
Erhvervschef Johannes Grane Larsen, Hedensted Erhverv 

Få et billede af de forskellige produktionsformer der forventes i 2025, og hvad det stiller af krav til danske virksomhe-
der. Hør om et initiativ som Hedensted Erhverv har taget for at skabe et sted, hvor ny produktion og udvikling af bære 
dygtig produktion har høj prioritet til gavn for den globale konkurrencekraft lokalt og nationalt.  
Dansk produktions Univers: Innovationscenter, 0-serie og prototyper, Produktions iværksættere, Spinoff, Privat Virk-
somhedsservice og Kommunal virksomhedsservice 

 



12.30 - 13.40    
Frokost og networking  Frokost og networking  Frokost og networking  Frokost og networking  ----        besøg  Automatik 2012 udstillingenbesøg  Automatik 2012 udstillingenbesøg  Automatik 2012 udstillingenbesøg  Automatik 2012 udstillingen 

Program - 12. september 2012 

16:00 - 17:00    
Besøg  Automatik 2012 udstillingenBesøg  Automatik 2012 udstillingenBesøg  Automatik 2012 udstillingenBesøg  Automatik 2012 udstillingen    
 

15.15 - 15:55 
Hvordan kan automation fjerne løntunge arbejdsopgaver, og derved Hvordan kan automation fjerne løntunge arbejdsopgaver, og derved Hvordan kan automation fjerne løntunge arbejdsopgaver, og derved Hvordan kan automation fjerne løntunge arbejdsopgaver, og derved 
beholde arbejdspladser i Danmark?beholde arbejdspladser i Danmark?beholde arbejdspladser i Danmark?beholde arbejdspladser i Danmark?    
Schneider Electric 

Hør hvorledes en Dansk maskinbygger har udviklet en ny maskine, byggende på ny teknologi. En maskine og en ny 
teknologi der har givet fødevareindustrien en fordel. Få et billede af teknologien og de forretningsmæssige fordele som 
løsningen giver til danske fødevareproducerende virksomheder 

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  

13.40 - 14.20    
Vinderen af DIRAs automatiseringspris 2012 Vinderen af DIRAs automatiseringspris 2012 Vinderen af DIRAs automatiseringspris 2012 Vinderen af DIRAs automatiseringspris 2012 ----        Hvordan har de opnået Hvordan har de opnået Hvordan har de opnået Hvordan har de opnået 
succes? succes? succes? succes?     
Vinderen af DIRAs automatiseringspris 2012 

Hør et spændende indlæg fra vinderen af automatiseringsprisen 2012. Et indlæg der vil give et indblik i løsningen og 
de tilhørende forretningsmæssige fordele. Hør om perspektivet ved at automatisere produktionen i Danmark.  
Foredragsholderen vil blive offentliggjort d. 11. september i forbindelse med åbningen af Automatik 2012 

14.20 - 14:35    
Kaffe pause Kaffe pause Kaffe pause Kaffe pause  

14.35 - 15:15 
Øget konkurrence evne via remote support og produktionsoptimeringØget konkurrence evne via remote support og produktionsoptimeringØget konkurrence evne via remote support og produktionsoptimeringØget konkurrence evne via remote support og produktionsoptimering    
Kristian Plesner Lange, DISA  og INS Scandinavia 

Hør om den tekniske løsning som DISA har implementeret for at øge konkurrence evnen. DÌSA konkurrere på det glo-
bale marked med udenlandske konkurrenter og her er service et vigtigt element.  

15.55 - 16:00 
Plenum Plenum Plenum Plenum ----        opsamling og afslutningopsamling og afslutningopsamling og afslutningopsamling og afslutning    
Carsten Nøkleby, SESAM-World  

Diskussion i plenum om status for automation i producerende virksomheder. Målet er, at få vurderet om der er behov og 
interesse for, at samarbejde inden for udbredelse og anvendelse af automation i danske producerende virksomheder.  



Ny faggruppe: OMAC 

The Organization for Machine Automation and Control 
 
 
Der har været afholdt et SESAM møde med fokus på 
standardisering af interfaces til maskinudstyr. Mø-
det blev afholdt hos Krüger i Søborg, og der var del-
tagelse af OMACs Packaging formand Dr. Bryan Grif-
fen, Nestlé og executive committee medlem Uwe 
Keiter, B&R.  
 
Der arbejdes på, at få etableret et 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 12. september 2012 afholde hosSeminar 12. september 2012 afholde hosSeminar 12. september 2012 afholde hosSeminar 12. september 2012 afholde hos    
Auromatik2012, Idrættens Hus - Gunnar Nu salen, Brøndby Station 
20, 2605 Brøndby 
 
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 10-09-2012 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse  
1.500 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 
2.000 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af ATT, BIA, VELTEK og 
DIRA.  
3.500 kr.  ekskl. moms (**)  for ikke medlemmer 
 
(*) Prisen gælder også alle SESAM-Sverige medlemmer.  
(**) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de 2.000 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.  

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



Nyt fra SESAM Sverige 

SESAM Sverige möteSESAM Sverige möteSESAM Sverige möteSESAM Sverige möte    
Titel: Användargränssnitt i industrin - framtida möjligheter och trender. 
Datum: 20. september 2012 
Plats: Persgården och Pertsorp AB, Perstorp 
 
 
Mötet kommer att fokusera på kraven för användargränssnitt och kontrollpanelsdesign för kontroll och 
övervakning av industriella processer. 
Du kommer att få presentationer av olika tekniker för konstruktion och design av användargränssnitt. 
Flera av dessa tekniker kan öka användarnas rörlighet i processanläggningen. Vi kommer att belysa 
viktiga aspekter och regulatoriska krav i konstruktionen av användargränssnitt. Fokus kommer att ligga 
på båda operatörspaneler för PLC och skärmbilder för SCADA, DCS och MES. 
Vi visar arbetsmetodik för att skapa operatörsgränssnitt i form av enkäter, målgrupper, 
marknadsundersökningar och loggat data från operatörspaneler och program.  
Användning av individuella metoder, kommer att värderas i förhållande till olika applikationer och 
branscher. 
Få inblick i vad som krävs av användargränssnitt när systemen går från centraliserad kontroll till 
decentraliserad eller är specifika i förhållande till den individuella användaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur en operatör får överblick av en process i ett distribuerat system. 
Förstå när de olika typerna av användargränssnitt för maskiner och processer kan användas och dess 
fördelar. 
Prata med branschkollegor och lyssna på deras erfarenheter av hur man kan utforma 
användargränssnitt i industriella applikationer och system. 
Det kommer vara fokus på följande: 
· Vad är syftet med ett användargränssnitt? 
· Var är användargränssnittet placerat (Centralt kontrollrum, lokalt i anläggningen eller hos operatören) 
· Vad är användargränssnitt (knappar i kontrollpaneler, operatörsgränssnitt, SCADA, flera skärmar osv. 
· När är det rekommenderat att använda olika användargränssnitt. 

  
Kom och träffa kollegor i branschen och upplev en dialog om användargränssnitt i industrin. 
Mer information finns på www.sesamsverige.se 



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

Arla Foods a.m.b.a. Evikali Oticon 
Atkins Danmark A/S FLSmidth Automation Palsgaard A/S 
AVS Danmark ApS Flügger A/S PC|SCHEMATIC A/S  
B&R Industriautomatisering A/S Gartner Danmark  Phoenix Contact 
Balluff ApS GEA Convenience-Food Technologies A/S Picca Automation A/S 
Balslev Automation A/S GEA Process Engineering  A/S PJD A/S 
Bang & Olufsen Green Matic PROCES-DATA A/S 
Beckhoff Automation ApS Grontmij Rambøll Danmark A/S 
Beijer Electronic A/S Grundfos A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning 
Bruun Automation & IT Grundfos Holding A/S RoboCluster 
B.V. Electronic A/S  Haldor Topsøe A/S Rockwell Automation A/S 
Cabinplant A/S Hans Følsgaard A/S Rockwool International A/S 
Carlsberg Danmark A/S Heptagon ApS Rose Poultry A/S 
Centrum Pæle i2r Vest ApS Saint-Gobain Isover a/s 
Chr. Hansen A/S Idé-Pro Engineering & Software A/S SCADA International 
CIM-Electronics A/S Innovatic Scape Technologies 
Coloplast A/S Insatech A/S Schneider Electric A/S 
Confirm 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 
Danmarks Tekniske Universitet  Lynettefællesskabet I/S Tricon Techsoft A/S 
Dansk El-Forbund ManMachine Engineering Vattenfall A/S 
Dansk Metal Marel A/S Velux A/S 
Dansk Miljø- & Energistyring a/s Mark Information A/S Vestas Wind Systems A/S 
Dansk Styringsteknik A/S 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 

Andreasen & Elmgaard A/S Engsig Engineering Operator Systems 

Dong Energy Power A/S NNIT A/S Aarhus Karlshamm A/S 
  Aarhus Vand 

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    


