
fordi vedligehold er mennesker

Kursus

Hvordan kan Big Data og Kunstig Intelligens (AI) bruges til at optimere og effektivisere 
drift og vedligehold i jeres virksomhed?

På dette kursus får du viden om forskellen på Kunstig Intelligens (AI) og Machine Learning 
(ML), og får viden til at:

• kunne tage stilling til, om Big Data og Machine Learning er noget for jer

• hvad du skal være opmærksom på, når du handler med leverandører, som siger, de bru-
ger Kunstig Intelligens (AI)

• begynde at benytte den data, I allerede har i dag til fx Predictive Maintenance

• overbevise din afdeling eller chef om, hvorfor I skal bruge data og Machine Learning

Vi gennemgår, hvad der er vigtigt når I skal bruge data og hvordan Machine Learning funger-
er, således du vil have en grundlæggende forståelse for, hvad der skal til, hvis I vil implemen-
tere datadrevne og proaktive beslutninger i jeres virksomhed.

På kurset gennemgår vi nogle af de klassiske fejltrin, som kan opstå, når virksomheder 
forsøger sig med at benytte data og analyser.

Big Data og Kunstig Intelligens (AI) 
i drift og vedligehold



09.00 Introduktion til dagen og deltagerne

09.15 Hvad er Big Data og Right Data?

10.00 Korrelation og Kausalitet - hvilke data er vigtige?

11.00 Anamolier og Aggregering

11.45 Frokost

12.20 Hvad er Kunstig Intelligens og Machine Learning

13.15 Predictive Maintenance med Machine Learning

14.10 Hvordan kan Machine Learning hjælpe med mit drift- eller vedligeholdsproblem

15.00 Hvordan overbeviser jeg de andre? Og min chef?

15.30 Tak for i dag.
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Snaremosevej 110, 7000 Fredericia 7591 4455 www.ddv.org

Kontaktoplysninger til DDV

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

Tidspunkt
7. september kl. 9.00-15.30

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer

Pris (ex. moms) medlem/ikke medlem
3.000/4.500 kr.
Ved deltagelse af flere fra samme virksomhed, 
fratrækkes 10% for de efterfølgende deltagere.

Konferenceafgiften dækker foredrag, konference-
materiale, morgenkaffe, frokost og forfriskninger.

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart 
efter tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk 
fakturering via EAN nr. eller mail.

PROGRAM


