GRATIS KONFERENCE FOR MEDLEMMER AF DDV

Mobile Maintenance, Service Maintenance, Predictive
Maintenance, IoT, Big Data & Enterprise Wearables
- hvilke muligheder giver det for din
virksomhed og dine vedligeholdsopgaver?
Onsdag den 28. september, kl. 8.30-15.30
Sted: Hejse Kro, Skærbækvej 17, 7000 Frederica
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Mobile Maintenance

PROGRAM
08.30

Registrering og morgenkaffe

09.00

Velkomst og overrækkelse af diplom ”Certified European Expert in
Maintenance Management”
Eva Mosegaard DDV og Svend Aage West, formand for DDV’s Præsidie

09.20

Digitalisering af mobilt vedligehold – et win-win scenarie?
v/Martin Gert Pock, Head of Enterprise Mobility, 2BM
• Mobile maintenance, asset maintenance, predictive maintenance
– kært barn har mange navne. Hvordan kan man med fordel
mobilisere de arbejdsprocesser, der ligger bag enhver virksomheds
service- og vedligeholdsprocesser? Hvordan kommer man i gang, og
hvilke udfordringer er der? Hvor er businesscasen?

10.00

Predictive maintenance, IOT & big data
v/Lars Bork Dylander, stifter & CEO, Area51
•
		
		
		
		

Hvordan ser fremtidens vedligehold ud, når man ikke skal udføre
planlagt vedligehold men kun udføre reparationer, når behovet
opstår? Hvilke krav stiller det til IT systemet? Hvordan kommer
man i gang med et pilot projekt? Hvad kan man bruge machine
learning til?

10.50

Kaffepause og networking

11.10

Case: IBM, Industrielle kunder i udlandet
v/ Kim Escherich, IBM IoT Innovation Architect | Global Watson IoT
Team at IBM
• Konkurrencedygtig opsætning af IOT (internet of things) – hvordan
		 opsamler man og anvender data i vedligeholdsopgaver

12.00

Frokost, tjek af mobiler og networking

13.15

Case: SKOV, Servicevedligehold i Danmark og udlandet
v/Holger Prip, SKOV, Servicechef
•
		
		
		

SKOV har effektiviseret forretningen ved at mobilisere serviceprocesser og gjort deres serviceforretning klar til international
ekspansion. SKOV er også en af Danmarks fremmeste big-data
virksomheder.

14.15

Kaffepause og networking

14.30

Fremtidens værktøjer til mobilt vedligehold
v/Olav Rask, Enterprise Mobility Architect, 2BM
• Wearables: Briller, robotarme, augmented reality m.m. Det lyder
		 som science-fiction, men det er tættere på end du tror. Se og prøv
		 de nyeste gadgets til vedligehold.

15.30

Afslutning og tak for idag.

Mobile Maintenance
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmelding
www.ddv.org under Arrangementer.
Tid og sted
Onsdag den 28. september 8.30-15.30.
Hejse Kro, Skærbækvej 17, 7000 Fredericia.
Pris
Konferencen er gratis for medlemmer af DDV men der er et No-show gebyr
på kr. 500.
Ikke-medlemmer af DDV kr. 500.
Medlemskab
Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yderligere oplysninger,
så kontakt os venligst.

Bliv medlem

in

Købmagergade 86, 7000 Fredericia

7591 4455

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

www.ddv.org

