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Digitalisering af Vedligehold
 

Vejen til lavere omkostninger 
og øget pålidelighed

Onsdag den 26. oktober, kl. 09.30-15.00

Sted: Implement Consulting Group, Strandvejen 54, 2900 Hellerup
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GRATIS KONFERENCE FOR MEDLEMMER AF DDV

i samarbejde med



DIGITALISERING AF VEDLIGEHOLD

09.30 Registrering og morgenkaffe

10.00 Velkomst og introduktion 
Eva Mosegaard DDV og Anders Nørtved, Implement Consulting Group

10.10 En introduktion til prædiktivt vedligehold 
v/Christian Elgaard, Implement Consulting Group

 • Hvad er prædiktivt vedligehold egentlig, hvor giver det mening,  
  og hvad er de grundlæggende forudsætninger for en sådan vedlige- 
  holds strategi?

10.30 Hvor er værdien i IoT, og hvordan kommer man i gang 
v/Rasmus Blom, Implement Consulting Group

 • Hvordan man kan forberede sig på et ny paradigmeskift indenfor  
  vedligehold og service med konkrete case eksempler

11.15 Kaffepause

11.45 Case: Trenitalia, Prædiktivt vedligehold & Data Analyse 
v/ Thomas Klyvø, SAP Danmark

 • Hvordan den italienske togoperatør brugte prædiktivt vedligehold  
  og dataanalyse til at opnå store besparelser og øget reliability

12.30 Frokost

13.30 Reliability – ABS Consulting

 • Hvordan et af verdens største klassifikationsselskaber arbejder med  
  indsamling og behandling af meget store mænger af data for at  
  skabe øget reliability

14.15 Case: MAN Diesel & Turbo  
v/Torbjørn Møller, MAN Diesel & Turbo

 • Online monitorering og servicering af verdens største Dieselmotorer,  
  før nu og i fremtiden. Udfordringer og fremtidsperspektiver

15.00 Afslutning

PROGRAMDigitalisering af Vedligehold: 
Vejen til lavere omkostninger 
og øget pålidelighed
 
I mange år har det præventive og systematiske vedligehold været god latin, men 
i mangel på bedre. Nu har den teknologiske udvikling inden for de seneste år 
imidlertid skabt et solidt fundament for en omfattende fornyelse af, hvordan vi 
arbejder med teknisk vedligehold, og muliggjort en langt mere optimal og indivi-
duelt orienteret tilgang til opgaven. Teknologiske begreber som IoT, M2M, og Big 
Data bliver i stigende grad en del af Vedligeholdsfunktionens dagligdag, og man 
taler nu hellere om prædiktivt vedligehold fremfor den klassiske forebyggende 
vedligehold.

Deltag i dette seminar og få indblik i de grundlæggende forudsætninger, vigtige 
overvejelser, og ikke mindst en række inspirerende cases, hvor virksomheder har 
udnyttet teknologien i vedligeholdsfunktionen til at øge effektiviteten, reducere 
omkostninger og muliggøre helt nye koncepter.



Købmagergade 86, 7000 Fredericia

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

7591 4455

www.ddv.org

Bliv medlem

in

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding
www.ddv.org under Arrangementer.

Tid og sted
Onsdag den 26. oktober 9.30-15.00
Implement Consulting Group, Strandvejen 54, 2900 Hellerup

Parkering - benyt Waterfront Shopping 
http://waterfront-shopping.dk/kontakt-os/

Pris
Konferencen er gratis men der er et No-show gebyr på kr. 500. 

Medlemskab
Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, 
så kontakt os venligst.

INTERNET of THINGS


