
fordi vedligehold er mennesker

SAP-PM netværk
SAP-PM netværket kickstartes med et spændende 
møde hos Arla Foods, Nr. Vium. Dagens emne er 
en præsentation og en diskussion af digitaliserin-
gens betydning og vedligehold. 
Vi har sammensat et program, der handler om 
digitalisering i vedligeholdsverden og hvad industri 
4.0 kommer til at betyde for vedligehold. På dagen 
skal vi både se og høre om vedligehold hos Arla 
Foods, ligesom 2BM præsentere og inspirere om 
digitalisering i vedligeholdsverden. Det bliver med 
en praktisk tilgang til hvordan det hele bindes op i 
såvel de nuværende som fremtidige SAP systemer. 
Vi tager en åben dialog-, videns- og holdningsde-
ling om vores forskellige tilgange til arbejdet med 
digitalisering i produktions og vedligeholds IT. 

Ny facilitator 
Fremadrettet vil det være Janus Sørensen 2BM, 
der står som facilitator på SAP-PM netværket. 
Som altid i et DDV netværk, er det vigtigt med en 
faglig dygtig facilitator, der kan/vil investere ekstra 
ressourcer i arbejdet. Det vil Janus gerne, så vi ser 
frem samarbejdet.
2BM er et dansk IT-konsulenthus, der, baseret på 
SAP og beslægtede teknologier, leverer rådgivning, 
licenser, implementering og applikationsstyring til 
kunder i Danmark og udlandet.
 

Dagsorden 
09.30 Registrering og kaffe
10:00 Velkommen til netværket v/DDV
10:15 Præsentation af Arla Foods, Nr. Vium v/Ellen Holmark/Søren Vraa
 Historien og hverdagen - lokalt og globalt
 Vedligeholdsstrategien og det centrale omkring vedligehold
 Sådan bruger Arla i Nr. Vium SAP til at understøtte vedligehold
11:00 Industri 4.0 ”Fremtidens vedligehold med et SAP perspektiv”
 Hvad er Industri 4.0 i en vedligeholdelsessammenhæng
 Hvad får Industri 4.0 i vores SAP systemer:
  I vore nuværende SAP systemer
  Nye faciliteter i SAP og fremtidige planer
 Medlemmernes holdning og erfaring med industri 4.0
  En saglig dialog og vidensdeling blandt medlemmerne
12:15 Frokost
13:00 Rundvisning
13:45 Opsamling og dialog
 Evaluering af dagen
 Ny gruppe – forventninger til dette forum
 Emner og form til næste møde – hvordan skal vi gøre det fremadrettet

Tirsdag 11. december

Arla Foods, Nr. Vium



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid
Tirsdag 11. december 2018
Kl. 9.30 – 15.00

Sted
Arla Foods amba
Nr. Vium Mejeri
Sønderupvej 24
6920 Videbæk 

Deltagelse og tilmelding
Deltagelse i netværket er gratis men kræver med-
lemskab af foreningen.

Tilmelding
Via www.ddv.org/arrangementer.

Framelding
Skal ske på mail ddv@ddv.org eller telefon 75 91 
44 55 senest 24 timer før arrangementets start, 
ellers forbeholder vi os ret til at sende en faktura 
på et no-show gebyr.

Mere om DDV
Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker 
du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst på 
ddv@ddv.org eller telefon 75 91 44 55.

Købmagergade 86, 7000 Fredericia

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

7591 4455

www.ddv.org

Bliv medlem

in


