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Seminaret afholdes hos: 

 
Arla Foods 

Sønderhøj 14 
8260 Viby J 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne 



Indkøb af maskiner og automationsløsninger 

10.30 - 11.00 
Pause & networkingPause & networkingPause & networkingPause & networking 

11:45 - 12.30 
Arla Foods indkøbsstrategi for maskiner og udstyrArla Foods indkøbsstrategi for maskiner og udstyrArla Foods indkøbsstrategi for maskiner og udstyrArla Foods indkøbsstrategi for maskiner og udstyr    
Rene Hilstrøm & Arne Svendsen, Arla Foods 

09.00 - 09.30    
RegistreringRegistreringRegistreringRegistrering 

12.30 - 13.15    
Frokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networking 

09.30 - 09.45 
Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

11:00 - 11.45 
Fra lokal indkøb til global indkøb Fra lokal indkøb til global indkøb Fra lokal indkøb til global indkøb Fra lokal indkøb til global indkøb     
Mette Lindekilde, SFK LeBlanc 

09:45 - 10:30 
Hvorledes opnås et optimal indkøb?Hvorledes opnås et optimal indkøb?Hvorledes opnås et optimal indkøb?Hvorledes opnås et optimal indkøb?    
Ulrick Sebber, Valcon 

• Præsentation af en indkøbsproces som Valcon bruger. 
• Gennemgang af generelle håndtag til at sikre det optimale indkøb – for at vise nødvendigheden af at holde et bredt per-

spektiv og tværorganisatorisk samarbejde når det skal foretages store investeringer i udstyr. 
• En præsentation af eksempel 
• Gennemgang og præsentation af lærepointer fra diverse projekter 

Hør om den proces SFKLeBlanc har været igennem, for at gå fra lokal indkøb til global indkøb. Hør hvorledes indkøbspraksis for 
udstyr til maskiner er fastlagt. Få en orientering om hvilke interne og eksterne krav der er blevet stillet for at få mulighed for at kø-
be ind globalt. Krav til dokumentation, krav til godkendelse, krav til kontrakt, krav til valg af leverandør, mm. 
Få et billede af de elementer der skal inkluderes i en indkøbsproces der skal virke globalt. Få et billede af den værdi, det giver at 
have en kontrolleret og styret indkøbsproces, der omfatter teknisk specifikation (proces, mekanisk, el, automation, it) og indkøb og 
kontrakt.  

Arla Foods har arbejdet på at få en indkøbsproces og -strategi af maskiner og udstyr der sikre at der også bliver specificeret de 
nødvendige automations og it krav. Hør om processen, der skal sikre, at der bliver indkøbt udstyr der kan leve op til proceskrav, 
mekaniske krav samt automations og it krav således, at udstyret kan indgå i en samlet produktionsløsning på mejerierne.  
Hør om processen at specificer automationskrav og hvilke krav der stilles til maskinleverandører og styringsleverandører.  
Få et billede af den proces det er at introducere en global standard for specifikation af automations, og it krav til maskiner og ud-
styr. Hvorledes indføres denne proces, således at mejerierne, indkøb, automationsafdelinger, automations leverandører og system 
integratorer er orienteret?  
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15.15 - 16.00 
Hvorledes specificeres og indkøbes maskiner og løsningerHvorledes specificeres og indkøbes maskiner og løsningerHvorledes specificeres og indkøbes maskiner og løsningerHvorledes specificeres og indkøbes maskiner og løsninger    
Preben Kloster, Grundfos 

14.30 - 15.15    
Gennemgang af indkøbsproces fra maskinbyggerGennemgang af indkøbsproces fra maskinbyggerGennemgang af indkøbsproces fra maskinbyggerGennemgang af indkøbsproces fra maskinbygger    
Per Bech Rasmussen, BILA 

16.00     
Afslutning Afslutning Afslutning Afslutning  

14.15 - 14.30    
Pause og networkingPause og networkingPause og networkingPause og networking 

13.15 - 14.15    
Workshop Workshop Workshop Workshop ----    Hvorledes kan vi forbedre indkøbsprocessen af maskiner Hvorledes kan vi forbedre indkøbsprocessen af maskiner Hvorledes kan vi forbedre indkøbsprocessen af maskiner Hvorledes kan vi forbedre indkøbsprocessen af maskiner 
og automationsløsninger og automationsløsninger og automationsløsninger og automationsløsninger     
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

Hør om BILAs indkøbsproces og hvad den stiller af krav til leverandører og hvad det stiller af krav til BILA. Hvad danner grundlag for 
et indkøb, og hvorledes formidles det til leverandørerne. Hør om de elementer der er inkluderet i indkøbsprocessen for, at sikre et 
optimalt indkøb set i forhold til udstyrets Lifecycle Costs. Få input til de krav der stilles til teknologi, service og vedligeholdelse af 
udstyret.  
Få et billede af de muligheder som kan opnås ved at styrke relationerne og kravene til leverandørerne af maskiner og udstyr.  

Hør om Grundfos’ indkøbsproces og hvad den stiller af krav til specifikation, inden der kan ordres udstyr. Hør hvorledes at indkøbs-
processen sikre at proces, mekaniske, el, automationstekniske og it krav til udstyr bliver samlet i et dokument. En kravspecifikation 
der danner grundlag for en ansøgning om det pågældende udstyr.  
Få et billede af de tekniske elementer der indgår i en kravspecifikation, der danner basis for indkøbet. Hør hvorledes de tekniske 
krav er forbundet med de juridiske krav i en indkøbskontrakt.  
Hør om hvorledes denne indkøbsproces er blevet udbredt i en global organisation og hvorledes den håndteres og opdateres. 

Der afholdes en workshop hvor forskellige elementer i forbindelse med indkøb af maskiner og automationsløsninger vil blive dis-
kuteret:  

• Målet er, at få input til hvorledes vi sikre et optimalt indkøb af maskiner og automationsløsninger 
• Bedre kravspecifikation 
• Bedre gensidig forståelse af krav og forventninger (Styrings– og proces krav kontra automations– og it krav) 
• Uddannelse og træning 
• Mm. (Dine input til hvad der kan forbedre indkøbet) 

Tilmelding 

 

http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding 

 

  eller telefon +45 7240 1464  

Vel mødt den 22. april 2014Vel mødt den 22. april 2014Vel mødt den 22. april 2014Vel mødt den 22. april 2014    



Indkøb af maskiner og automationsløsninger 

Hvordan skaber vi større værdi i vores samarbejde med leverandørerne af maskiner, udstyr og automationsløsnin-Hvordan skaber vi større værdi i vores samarbejde med leverandørerne af maskiner, udstyr og automationsløsnin-Hvordan skaber vi større værdi i vores samarbejde med leverandørerne af maskiner, udstyr og automationsløsnin-Hvordan skaber vi større værdi i vores samarbejde med leverandørerne af maskiner, udstyr og automationsløsnin-
ger? Få et billede af hvordan din virksomhed kan finde potentielle optimeringsmuligheder i forbindelse med indkøb ger? Få et billede af hvordan din virksomhed kan finde potentielle optimeringsmuligheder i forbindelse med indkøb ger? Få et billede af hvordan din virksomhed kan finde potentielle optimeringsmuligheder i forbindelse med indkøb ger? Få et billede af hvordan din virksomhed kan finde potentielle optimeringsmuligheder i forbindelse med indkøb 
eller levering af maskiner, udstyr og automationsløsninger?eller levering af maskiner, udstyr og automationsløsninger?eller levering af maskiner, udstyr og automationsløsninger?eller levering af maskiner, udstyr og automationsløsninger?    

De fleste virksomheder og organisationer kan spare penge, og samtidig opnå markante konkurrencefordele ved, at 
styrke relationerne og kravene til deres maskin- og automationsleverandører. Det kræver imidlertid, at fokus flyttes 
fra kortsigtet optimering af indkøbspriser, til en mere langsigtet optimering af virksomhedens produkter og produkti-
on gennem hele værdikæden.  

 

Til det formål har indkøberne, om det er medarbejdere fra produktion, udvikling, indkøb, brug for effektive værktøjer 
og metoder, der kan sikre at de nødvendige krav til processer og udstyr er tilgængelige og forstået.  

Hør hvorledes forskellige virksomheder har fastlagt en række initiativer, der gør det muligt at implementere, realise-
re og målstyre inden for køb af maskiner, udstyr og automationsløsninger & produktions it. 

Årsagen til at der ofte ikke er fokus på indkøbsprocessen af udstyr, maskiner og automation er at det er svært at 
vise besparelsen, på grund af blandt andet:  

• Manglende gennemsigtighed af omkostninger på tværs af organisationen - mekanisk, elektrisk, bygning, auto-
mation, it. 

• Manglende fælles forståelse af det nuværende udviklingsforløb i forbindelse med automation og indkøb af 
udstyr.  

 

Hør på seminaret tilsvarende om leverandørernes erfaringer, og hvad de ønsker af samarbejde i forbindelse med 
leverancer af udstyr og automationsløsninger.  
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Tilmelding 

 

http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding 

 

  eller telefon +45 7240 1464  

Vel mødt den 22. april 2014Vel mødt den 22. april 2014Vel mødt den 22. april 2014Vel mødt den 22. april 2014    

Eksempler på omkostnings-reduktioner 
ved et kontrolleret indkøb, med veldefine-
rede krav: 

• sikre en mere effektiv ordreproces 
• reducere tiden fra ordre til levering 
• øge leveringsevnen fra leverandø-

rer 
• reducere indkøringstiden af udstyr, 

maskiner og produktionslinjer 
• reducere risici for produktionstab 

og forsinkelse 
• reducere tid til test 
• bedre koordinering og styring af 

leverancer og dermed reducere 
omkostninger 

• reducere eller afskaffelse inspek-
tion af enkelte leverancer 

 

Forventninger og krav til leverandørerForventninger og krav til leverandørerForventninger og krav til leverandørerForventninger og krav til leverandører    

På dette seminar vil der blive givet præsentationer på forskellige virksomhe-
ders krav og forventninger til udstyrs-, maskin- og automationsleverandører. 

• Hør om forskellige virksomheders indkøbsstrategi hvad angår udstyr, 
maskiner og automation 

• Får et billede af de krav som leverandørerne skal leve op til 
• Indkøbsstrategi generelt 

• Hvad skal leverandørerne leve op til i forhold til leverance, 
teknologi, service og vedligehold? 

• Hvad skal leverandørerne blive bedre til? 
• Hvorledes vælges en ny leverandør, og hvad er vigtige konkurrencepa-

rametre: kvalitet, leveringssikkerhed, pris, teknologi,  og andre vigtige 
parametre? 

• Hvorledes arbejdes der med rammeaftaler for leverandører? 
• Hør om de forventninger der er til der fremadrettede samspille mellem 

kunde og leverandørerne. 
• Få et bud på brugen af leverandører fremadrettet.  

    

IndkøbsstrategiIndkøbsstrategiIndkøbsstrategiIndkøbsstrategi    

Hør om enkelte virksomheders fastlæggelse og implementation af indkøbsstrategi: 

• Hør hvorledes indkøbspraksis for maskiner, udstyr og automation kan fastlægges. 

• Få en idé til at skrive indkøbsstrategi for maskiner, udstyr og automation. 

• Definer indkøbsstrategien – krav til automation, 

• Nøglepersoner involveres for, at sikre at strategien kan blive forankret i hele organisationen. 

• Få inspiration til optimering af leverandørudvælgelsen og det efterfølgende samarbejde, samt optimeret an-
vendelse af virksomhedens indkøbsressourcer. 

Hør om hvorledes forskellige virksomheders indkøbsstrategi er gjort operationel og er blevet realiseres.  



Kommende arrangementer 

Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar 22Seminar 22Seminar 22Seminar 22----04040404----2014 afholde hos2014 afholde hos2014 afholde hos2014 afholde hos    
Arla Foods 
Sønderhøj 14 
8260 Viby J 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding     
www.sesamdanmark.dk/tilmelding  
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  
 
Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist     
Lørdag den 19-04-2014 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse  
1.750 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 
4.100 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.  
 
 
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.  


