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CV 

Firma : Danish Crown A/S
Navn : Thomas Page Pedersen
Afdeling : Factory IT, Operations
Titel : Afdelingschef
Alder : 44 år

Har arbejdet med Fabriks IT siden 1992. 

Tekniker fra 1992 – 1998. Projektledelse fra 1998-2006 og ledelse fra 2006 - .



DANISH CROWN DANISH CROWN 
KONCERNEN 



Danish Crown 

Danish Crown er en internationalt 
orienteret fødevarevirksomhed med 
produktion og salg over hele verden

• Danish Crown producerer og sælger • Danish Crown producerer og sælger 
svine- og oksekød i moderselskabet.

• Danish Crowns datterselskaber 
producerer og sælger forædlede 
fødevarer og en række andre 
produkter  til fremstilling af fødevarer



•Danmark
•Tyskland
•Sverige

•Friland

•Danmark
•Tyskland

•Scan-Hide

•DAT-
Schaub

Danish Crown koncernen

DC FRESH MEAT

DC PORK DC BEEF
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•Friland •Scan-Hide

•Tulip Ltd.
•Tulip Food Company
•Plumrose USA

•Sokolow – 50%

•ESS-FOOD

•Daka
•SPF
•Hatting KS
•Agri-

Norcold

DC FOODS TRADING
ASSOCIEREDE

VIRKSOMHEDER



Danish Crown i internationalt perspektiv

Danish Crown er: 

• Europas største og verdens
andenstørste svineslagteri

• Europas største
kødforædlingsvirksomhed

• Danmarks største kreaturslagteri

• Blandt verdens 2-3 største
kødseksportører og verdens
største svinekødseksportør



Afdelinger i Europa

KLS Ugglarps



Afdelinger udenfor Europa

I alt i udlandet

96 produktions- og salgsafdelinger



Nøgletal 2011/12
Danish Crown koncernen

Koncern Nøgletal

Omsætning 56,5 mia. kr.

Slagtninger pr. år 21,8 mio. svin og søerSlagtninger pr. år 21,8 mio. svin og søer
Heraf ca. 6,3 mio. i udlandet
Ca. 0,6 mio. kreaturer og lam
Heraf 0,3 mio. i udlandet

Andelshavere 9.031

Medarbejdere 23.500





• IT organisationen i Danish Crown.
• Hvorfor fastlægge en produktions IT strategi ?
• Processen
• Roller og involvering af organisationen
• Teknisk og forretningsmæssig afgrænsning af produktions IT.
• Forventede resultater.

Agenda



IT Organisation

*



Factory IT, operations

Ansvarsområder (Drift, projektering og support) :

• 640 produktionsservere (heraf ca. 370 på VMWARE)
• 170 MS Sql servere
• 80 Scada servere
• 1400 industri terminaler
• 18 VMWARE installationer (Fuldt redundant miljø).
• Ca. 140 forskellige IT systemer (Scada, dataopsamling, etikettesystem m.v.)



Factory IT, operations

Afdelings primære opgaver:

• Produktionsforståelse – sammenhæng imellem systemer.
• Database optimering.
• Backup / restore
• Overvågning af software og hardware.
• Grænseflade dokumentation.
• Standardisering
• 1 og 2 level support



Strategi – Danish Crown / Produktions IT

Danish Crown’s forretningsstrategi offentliggøres i løbet af september md. 
2013.

Derfor vil denne præsentation ikke indeholde forretningsmæssige strategi 
punkter, som vedrører vigtige forretningsområder.



Hvorfor fastlægge en produktions IT strategi ?

Formålet er at sikre at forretningen og IT afdelingen, er enige om hvilket 
områder, der skal arbejdes med de kommende år.

Derudover bidrager strategien til at synliggøre styrker, svagheder, muligheder 
og trusler. 

Sikre at alle IT medarbejdere kender strategien og prioriteringen.



Processen

FORRETNINGS
STRATEGI

IT CHEF

IT- og forretningskrav

FACTORY IT

Egne krav til strategi



Roller og involvering af organisationen

1. I DC Pork’s strategi involveres 80 medarbejder som opdeles i 13 grupper.

2. Øvrige divisioner udarbejder deres forretningsstrategier 

3. Sideløbende med dette skal hver afdelingsdeler i IT afdelingen præsentere 
egen strategi og senere tilpasse sig evt. forretningskrav.

4. I Factory IT, Operations involveres alle medarbejdere og strategi 
dokumenter er åben for alle i afdelingen.

5. Strategierne prioriteres og samles af IT chefen, som formilder planen videre 
til forretningen.

*



Teknisk og forretningsmæssig afgrænsning af 
produktions IT

SAP
SAPSAP SAP

MES MES

MES

MES



Teknisk og forretningsmæssig afgrænsning af 
produktions IT

Hvem har ansvaret for strategien ?

IT Strategien på fabrikkerne udarbejdes af de 3 afdelinger i Factory IT 
(Operations, Projects og Development).

Projects Forretningskrav, hoved strategi for MES systemerne m.v.

Developments Internt dataopsamlingssystem

Operations Alle IT systemer på fabrikkerne undtagen ovenstående og 
administrative IT systemer (Mail, Office m.v.).



Teknisk og forretningsmæssig afgrænsning af 
produktions IT

Factory IT, Operations ansvarsområder på fabrikkerne:

Alle de fabrikker som har en driftsaftale med Operations, har et 
ansvarsdokument som bl.a. indeholder ansvarsfordelingen pr. system



Driftsaftale – hvad indeholder aftalen ?
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Teknisk og forretningsmæssig afgrænsning af 
produktions IT

ADK+ kantine
Etikette systemer

Citrix

VMWARE SCADA

Databaser

Netværk

OEE

Industri terminaler
Dataopsamling

MES systemer

Kamera overvågning

Fysiske servere Serverrum

TidsregistreringOvervågning



Forventede resultater for Operations.

Eks. på krav fra IT chefen:

• Videreudvikle forretningsforståelsen

• Vi er tæt på brugerne

• Arbejde bredt med produktionsopgaver, vi tager ansvar for den samlede 
løsning

• Projektledelse og struktur er vigtig• Projektledelse og struktur er vigtig

• Fleksibilitet er en nødvendighed. 

• Målbare SLA inden for en række områder.



Forventede resultater for Operations.

Operations egne strategipunkter:

IT support i Tyskland
Sikre at DCITG kan supportere flere systemer fra Tyskland

Opdatering af systemer
Ny strategi for opdatering af OS, VMWARE og hardware. Nuværende aftale 
kan ikke overholdes.

IT sikkerhed
Sikkerhedsregler skal formuleres til mindre fabrikker og overholdes.Sikkerhedsregler skal formuleres til mindre fabrikker og overholdes.

Overvågning
Applikationsovervågning forbedres og nyt Dashboard med nødvendige 
informationer udarbejdes.

Backup
Automatisering af restore test.

KPI
Udarbejdelse af nye KPI for forretningsanalyse tal, licenser, backupforbrug og 
supportopkald.



Forventede resultater for Operations.

Windows XP
Udskiftning af Windows XP på 1600 terminaler.

Ny terminal
Ny terminal og opgraderingskit skal præsenteres for koncernen.

Systemejere
Alle resterende systemer skal have en drift, forretnings og systemejere.

DCPDB systemerDCPDB systemer
Dokumentation og overvågning udvikles de næste par år.

VMWARE hardware opgradering
VMWARE hardware opgraderes på alle fabrikker de næste 4 år.

Opgavestyring af udviklingsopgaver
Bedre opfølgning på udestående udviklingsopgaver.

M.v. 



Forventede resultater

IT Sikkerhed

Formål : Minimere virus angreb og sikre robust drift.

- Antivirus skal køre på alle maskiner – resterende isoleres.

- Udarbejd IT sikkerhedsregler for mindre fabrikker.

- Ingen servere må have internet adgang.

- Nemmere godkendelsesprocedure for VPN brugere..

- VPN kontakter bør være med kortere periode.

- Resterende VPN opkoblinger flyttes til Citrix.

- Bedre overvågning som viser uregelmæssig adfærd.



Forventede resultater

KPI

Formål : Afdelingen skal vise fremdrift via KPI’er.  

- Forretningsanalyse tal

- Servere antal, servere med korrekt SLA og servere med forkert SLA.

- Servere med korrekt og manglende backup

- Servere med korrekt og manglende Antivirus- Servere med korrekt og manglende Antivirus

- Servicedesk sager



Forventede resultater

Windows XP

Alle kender problematikken. Windows XP supporten udløber i 2014.

Alle administrative PC’er kører Windows 7 og anvender nyt udrulningsværktøj, 
som ikke er kompatibelt med XP.

- Hvilket OS skal vælges ?

- Hvor meget hardware skal udskiftes ?

- VDI / fysisk hardware.



Forventede resultater

VMWARE

Formål : Sikre stabil og høj oppetid

De kommende 2 år skal der skiftes 9 VMWARE installation / ca. 300 servere 
flyttes.

- Valg af hardware leverandør.

- Større behov for konsolidering af SQL servere.

- Kapaciteten forøges.

- Servicevinduer.



Forventede resultater fra Projects

SAP / MES

Formål : Forretningen har større ønske omkring produktionsopfølgning 
og planlægning via SAP.

- SAP bliver en større del
af produktionsstyringen
på ny fabrik i Holsted.

- Nyt MES system til stamdata.



Forventede resultater fra Projects

SAP / Etikettesystem

Formål : Bedre etikettestyring fra stamdata afdelingen til kundeetikette. 

- Ny etikettestyring.



Hvor langt er vi ?

Forløbet er i gang og alle venter på Danish Crown hoved stratgien.

Den samlet IT strategi for alle afdelinger er igennem sidste QA fra alle ledere. 

Herefter sendes den til forretningen og alle IT medarbejdere informeres 
efterfølgende via afdelingsmøder.



Afslutning - Spørgsmål

tpp@danishcrown.dk


