
Fremtidens platform? 
Fremtidens automations– og produktionsplatforme: 

 ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring.  
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Seminaret afholdes hos: 

 
Microsoft Development Center Copenhagen  

Frydenlunds Allé 6 
2950 Vedbæk 

Deltag i de tre workshops: 

1) Hvad er fremtidens platforme? 

2) Hvad er fremtidens standarder? 

3) Hvem er fremtidens automationstekniker? 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne 

 

Besøg automations & it udstillerne , der vil give deres bud på fremtidens platform, standarder og krav til uddannelse....    
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10.45 - 11.00 

Pause & networkingPause & networkingPause & networkingPause & networking 

11:40 - 12.40 

Workshop I: Fremtidens platformWorkshop I: Fremtidens platformWorkshop I: Fremtidens platformWorkshop I: Fremtidens platform 

14.00 - 15.00 

Workshop II: Fremtidens automationsteknikerWorkshop II: Fremtidens automationsteknikerWorkshop II: Fremtidens automationsteknikerWorkshop II: Fremtidens automationstekniker    

15.20 - 16.00 

Fremtidens standarderFremtidens standarderFremtidens standarderFremtidens standarder    
Jens Bruun, NNE Phamaplan 

13.20 - 14.00    

Fremtidens automationsteknikerFremtidens automationsteknikerFremtidens automationsteknikerFremtidens automationstekniker    
Michael Bo Danielsen, Københavns Erhvervsakademi 

09.30 - 10.00    

RegistreringRegistreringRegistreringRegistrering 

12.40 - 13.20    

Frokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networking 

15.00 - 15.20    

Pause og networkingPause og networkingPause og networkingPause og networking 

10.00 - 10.05 

Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

16:00 - 17.00 

Workshop III: Fremtidens standarderWorkshop III: Fremtidens standarderWorkshop III: Fremtidens standarderWorkshop III: Fremtidens standarder 

11:00 - 11.40 

Valg af fremtidens platformValg af fremtidens platformValg af fremtidens platformValg af fremtidens platform    
Anders Fridh, Manager Platform, Tetra Pak Processing Systems 

10:05 - 10:45 

Microsofts bud på fremtidens platformMicrosofts bud på fremtidens platformMicrosofts bud på fremtidens platformMicrosofts bud på fremtidens platform    
Microsoft 

17.00     

Afslutning Afslutning Afslutning Afslutning  

 

Besøg udstillere 

Besøg udstillere 

Besøg udstillere 

Besøg udstillere 

Besøg udstillere 
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Leverandørernes fremtidsplanerLeverandørernes fremtidsplanerLeverandørernes fremtidsplanerLeverandørernes fremtidsplaner    
I forbindelse med workshops vil der være mulighed for at høre automationsleverandørerne og får deres input til 
fremtidens automationsplatform og hvad det vil kræve i forhold til kompetencerne hos automationstekniker.  
Leverandørerne på konferencen er som angivet nedenfor, og hver vil give en kort præsentation af deres syn på 
fremtiden.  

• ABB • Microsoft 

• Advanced Manufacturing Solutions • Novotek 

• Beckhoff • Operator systems 

• Beijer Electronc • Rockwell Automation 

• B&R • Schneider Electric 

• B.V. Electronic • Siemens 

• Emerson Process Management • Wonderware 

• Heptagon  
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Hvad er den fremtidige vision og teknologiske road map for MES, SCADA/HMI og PLC? Kom og være med i 
diskussionen, og kom med et bud på hvorledes automations platformene forventes at udvikle sig. Hvad vil 
en fremtidig platforms struktur have af indflydelse på behov for uddannelse, og kompetence opbygning. 
  
Hvilke trends ses for platformene MES, SCADA/HMI og PLC. Deltagelse i de workshops, hvor der skal dis-
kuteres fremtidens automationsplatforme, fremtidens automationstekniker og endelig fremtidens stan-
darder. 
 
Det der tidligere skete på SCADA området, hvor der var mange SCADA systemer på forskellige platforme 
var, at SCADA hovedsagelig blev HMI grænseflade, og databehandlingen blev flyttet til det overliggende 
MES system. Hvad sker der med PLC linje styring og processtyring? Flyttes den informations tunge del af 
applikationen til MES området? Der sker en løbende skred i anvendelsen af platformsteknologien, hvad 
bruger andre platformene til, og hvad forventer de at anvende platformene til i fremtiden? 
  
Der er nu gået næsten 20 år siden dette udskillelses løb startede, og hvad er det næste der sker inden for 
produktions IT og automation (MES, DCS, SCADA & PLC). 
SCADA systemerne er efterhånden blevet et færdig udviklet og modent produkt, medens MES er under 
udvikling i forhold til de andre platforms systemer DCS, SCADA og PLC.  
   
Provokerende kan vi spørge  

• Kan MES overtage væsentlige dele af linje PLC funktionalitet i fremtiden? 
• Har de nuværende automationstekniker de nødvendige kompetencer til fremtidens platforme? 
• Er de eksisterende automations standarder tilstrækkelig i forhold til de fremtidige automations 

platforme? 
 
Målet er, at få gennemført tre workshops og på baggrund af disse workshop få udarbejdet nogle indikatio-
ner, og trends om platforms udviklingen på MES, DCS, SCADA og PLC. De tre workshops er: 
 

• Hvad er fremtidens platforme? 
• Hvad er fremtidens standarder? 
• Hvem er fremtidens automationstekniker? 

 
Vel mødt til det kommende SESAM møde med fokus på fremtidens platforme for automations software – 
MES, DCS, SCADA, PLC.  

Workshop I (Platform)Workshop I (Platform)Workshop I (Platform)Workshop I (Platform)    
Vurder platformene i forhold til 
styring af produktionsudstyr 
(MES,  SCADA og PLC) 
• Gennemgå de 4 scenarier 
på figuren. 
• Hvad er udfordringerne? 
• Hvad er mulighederne? 
• Hvad stiller det af krav til 
integration? 

• Hvilke kompetencer kræ-
ves fremadrettet? 

• Hvad giver det af muligheder 
• Fleksibilitet 
• Kommunikations-
hastighed 

• Funktionalitet 
• Interfaces 

Workshop III (Integration/ stan-Workshop III (Integration/ stan-Workshop III (Integration/ stan-Workshop III (Integration/ stan-
darder)darder)darder)darder)    
• Vurder hvilke standarder der 
kan/ skal anvendes? 
• Hvilke standarder findes? 
• På hvilket niveau kan dis-
se standarder anvendes? 

• Hvor udbredt er standar-
derne? 

• Er der support og løsnin-
ger der bygger på disse 
standarder? 

• Hvad kræver det af involve-
ring af forskellige parter for 
at få succes med anvendel-
se af standard? 

• Hvad er fremtidens integra-
tions standarder? 

Workshop II Uddannelse/ kom-Workshop II Uddannelse/ kom-Workshop II Uddannelse/ kom-Workshop II Uddannelse/ kom-
petencer/ forandringsparathedpetencer/ forandringsparathedpetencer/ forandringsparathedpetencer/ forandringsparathed    
    
• Hvad kræver de fire scenari-
er af kompetencer? 

• Hvem skal have kompeten-
cen? (internt/ eksternt) 

• Hvad er udfordringen uddan-
nelsesmæssigt og forståel-
sesmæssigt ved scenarier-
ne? 
• PLC medarbejders forstå-
else for forretningskrav 

• IT medarbejders forståel-
se for styringskrav 

• Hvem er fremtidens automa-
tions- og produktionstekni-
ker? 
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Tilmelding 

 

http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding 

 

  eller telefon +45 7240 1464  

Vel mødt den 3. februar 2014Vel mødt den 3. februar 2014Vel mødt den 3. februar 2014Vel mødt den 3. februar 2014    

Kom og mød kollegaer i branchen og få en dialog om fremtidens automations platforme, kommende kom-

petencer og standarder i industrien.  



Kommende arrangementer 

Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar 03Seminar 03Seminar 03Seminar 03----02020202----2014 afholde hos2014 afholde hos2014 afholde hos2014 afholde hos    
Microsoft Development Center Copenhagen  
Frydenlunds Allé 6 
2950 Vedbæk 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding     
www.sesamdanmark.dk/tilmelding  
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  
 
Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist     
Fredag den 31-01-2014 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse  
1.750 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 
4.000 kr.  ekskl. moms for ikke medlemmer. 
 
(*) Prisen gælder alle Danske og Sverige medlemmer af SESAM.    
    
    

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.  
    
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 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. 

Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning.  
 
Indkøbsstrategi og krav til leverandører 

• Et møde der vil fokuser på forskellige virksomheders forventninger til leverandører 
• Interaktion med leverandører - Hvad skal en leverandør leve op til? Hvad skal man blive bedre til?  

 
Dokumentation af automationsløsninger 

• El dokumentation 

• Proces dokumentation 

• Design dokumentation 

• As build dokumentation 
 
PackML – Hands On for maskinbygger og producerende virksomheder  

• Guidelines PackML (Standard & eksempler fra producerende virksomheder) 

• Workshop 1: Hands on - Bits/Bytes – Implementering på PLC type 1,2 

• Workshop 2: Hands on - Bits/Bytes – Implementering på PLC type 3,4 

• Afslutning: Hvad er min største udfordring! Diskussion i plenum 
 
Soft PLC / PLC 

• Hvad er status? 

• Autogenerering af PLC kode 

 

Instrumenter 
• Anvendelse af instrumenter i procesudstyr og maskiner  

• Øget intelligens i instrumenter, hvad giver det af muligheder 
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www.sesam-world.dk 

Viden gennem netværk 

SESAM-World 
Mommarkvej 2 
8600 Silkeborg 
Denmark 
 
Tel.:     +45 8681 5015 
Mobil: +45 2463 0527 
info@sesam-world.dk 
www.sesam-world.dk 

SESAMs formål 
 
Helt overordnet er det SESAMs mål, at fungerer som det 

danske og svenske videncenter inden for automatisering. I 

SESAM netværket udveksles erfaring og praktiske resultater, 

vedrørende integration af produktionsudstyr til danske og 

svenske virksomheder. 

SESAM ønsker, at formidle viden og erfaringer mellem virk-

somhedsmedlemmer, universiteter, myndigheder, standardi-

seringsorganisationer m.fl. I SESAM netværket kan virksom-

heder styrke deres kompetencer, og få ny viden om teknolo-

gi, processer og organisering i forhold til automatisering. 

 

• At fremme relevant udvikling og anvendelse af digitalise-

ring i produktionen. 

• At arbejde for at placere sammenkoblingen af produkti-

onsudstyr fornuftigt i offentlighedens bevidsthed. 

• At afholde medlemsmøder. 

• At udsende Nyhedsbreve. 

• At give information om kurser og seminarer. 

• At samle information fra tidsskrifter o.lign. 

• At informere om internationalt arbejde  

Et medlemskab  
 

Et medlemskab er relevant for dig og din virksomhed der 

arbejder med eller ønsker at få viden om automatisering og 

digitalisering. Medlemskabet er relevant for alle danske og 

svenske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og konsu-

lentvirksomheder. 

Det giver dig og dine kollegaer mulighed for, at deltage i vo-

res spændende og givende seminarer. Det giver dig også 

mulighed for, at påvirke indholdet af seminarerne, samt og 

påvirke arbejdsgruppernes arbejde.  

Se et udpluk af medlemsvirksomhederne på bagsiden. 

Yderligere information 
 

Yderligere information om medlemskab og kontingent findes 

på hjemmesiden: www.sesam-world.dk 

Hvorfor være medlem af SESAM? 
 

For at få viden, erfaringer og input om: 

• Opbygning af styringer til maskiner og udstyr 

• Opbygning af netværk og datakommunikation mellem 

udstyr i produktionen (kablet og trådløst).  

• Opbygning af procesanlæg og den tilhørende styring.  

• Anvendelse af sensorer, motorer, ventiler mm.  i anlæg. 

• Opbygning af it systemer til opfølgning og visning af effek-

tivitet, sporbarhed, recepter, mm. 

• Opbygning af it systemer der understøtter lean produkti-

ons principper 

• Opbygning af sikkerhedskreds for maskiner, produktions-

linjer og –anlæg.  

• Opbygning af brugergrænseflader til maskiner, udstyr og 

overvågningssystemer.  

• Udarbejdelse af kravspecifikationer, performancekriterier,  

projekt dokumentation, mm.  

• Standardisering af produktionsudstyr og den tilhørende 

styring.  


