
Service Disruption!

”Uber yourself before you get Kodak’ed”
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13.10 Velkommen v. Peter Blach, Maskinmesternes Forening

13.15 Hvordan kan man som forretningsansvarlig for vedligehold bedre forstå, identificere og 

udvikle vedligeholdelsesprocesser ved brug af ny teknologi mv.? v. Martin Pock, 2BM

14.15 Pause og networking.

14:45 CASE: Motivation bag mobilisering af virksomhedens ERP vedligeholdelsesprocesser samt 

erfaring med at anvende Design Thinking hos Banedanmark, SKOV og LEGO v. Martin Pock, 2BM

15.15 Demo: IoT sensor med forbindelse til ERP system og app (2BM Mobile Work Order) med 

mobil adgang til arbejdsordre i SAP (workorder) v. August Engkilde, 2BM

15.55 Afslutning 



Hvem er vi?
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2BM

• Grundlagt år 2000

• 76 erfarne konsulenter

• SAP Platinum Partner

• HQ i København og kontor i Aarhus

• International samarbejde - United VARs –
7.500 konsulenter

Afdelinger

• Enterprise Mobility (software)

• SAP ERP

• Service & Support

• A51 IoT & machine learning



Hvordan skaber vi værdi for virksomheder?

• 2BM er en erfaren og anerkendt leverandør indenfor ”SAP systems integration” og  
”Enterprise Mobility” med betydelig viden omkring EAM fra mange projekter

• Vi deler vores viden via blogs, konferencer som ‘thought leaders’ indenfor Assest
maintenance, Enterprise Mobility, UX og IoT: 

https://blogs.sap.com/2017/08/28/from-excel-to-offline-enabled-sap-fiori-based-mobile-app/

https://www.linkedin.com/pulse/manglende-mobilisering-mindre-produktivitet-der-ellers-
martin-pock

http://2bm.com/inspection-forms-backed-by-machine-learning/

• Vi er et fuld-service SAP konsulenthus med særlig fokus på SAP Mobility & IoT

• Vi har udviklet egen software til mobilisering af vedligeholdsesprocesser, lagerprocesser og 
sikkerhed i ERP systemer

• Vi har egen udviklingsafdeling (A51) som fokuserer 100% på IoT og machine learning

https://blogs.sap.com/2017/08/28/from-excel-to-offline-enabled-sap-fiori-based-mobile-app/
https://www.linkedin.com/pulse/manglende-mobilisering-mindre-produktivitet-der-ellers-martin-pock
http://2bm.com/inspection-forms-backed-by-machine-learning/


Urkraften i den teknologiske revolution

▪ Moores lov er en næsten uforståelig kraft

Moores lov siger:

”at antallet af transistorer i et 
integreret kredsløb vil 
fordobles ca. hvert andet år”

Prøv at forestille dig, hvad 
denne udvikling betyder på det 
ekstreme CPU niveau vi har i 
dag… 

- om to år, så er den dobbelt så 
kraftig ... !



Hvorfor teknologien ændrer vores verden

▪ Nøglen til at forstå den forandring som teknologien giver nu, er at forstå der er flere 
teknologier, som modnes samtidig – og som bliver meget billigere

▪ Eksempler på disse teknologiområder er f.eks.:

• Mobile devices
• IoT
• AR
• Location based
• Sensoring
• Big data
• Machine learning

▪ Teknologierne er hver i sær fantastiske, men det er når de kombineres så er det at vi 
skaber helt nye muligheder og produkter

 The Internet of things…



Hvad betyder “mobile first”?

▪ Den disrupter forretningsmodeller og organisationer

▪ Den skaber nye muligheder og produktivitets forbedringer

▪ Den forandrer alle industrier - uden undtagelse

▪ Den skaber nye services (GoMore, Uber, Mobilepay etc.)

▪ Og den vil også (forsat) forandre din forretning – også indenfor
vedligehold



Hvor er vi så på vej hen?

▪ En forklaring til de muligheder som skabes indenfor produktion 
og vedligehold…



Fra papir til fuldt digital vedligehold

ERP supported 
maintenance

Mobile Maintenance

Predictive & 
IoT sensor 
based 
maintenance

Augmented 
& AI 
supported 
maintenance

Papir
supported 
maintenance



https://www.youtube.com/watch?v=sfeo8tbzG4k

The internet of Things & sensorer

▪ Nogle kaldet det ”internet of everything”

▪ Alt ting får en chip og dermed funktionalitet

▪ Alt bliver forbundet til internettet

▪ Det gælder naturligvis også maskiner, bygninger, lokaler mennesker 
og alt andet. Altså alle de elementer som skal vedligeholde fortæller 
”hvordan de har det” og ”hvad de oplever”

Eksempel: ISS & IBM https://www.youtube.com/watch?v=sfeo8tbzG4k

https://www.youtube.com/watch?v=sfeo8tbzG4k


Hvorfor er det vigtigt…

▪ Fordi det forandrer forretningsprocesserne…

▪ Det er naturligvis forskelligt fra industri til industri – men størstedelen af jer 
som er her i dag, vil fundamentalt have effektiviseret jeres 
vedligeholdelsesprocesser indenfor de næste 5 år ved brug af sensoring

▪ Og så er det blevet billigere, lettere og mere ”modent”

▪ OG måske lige så vigtigt, så er den viden og kompetence som virksomheden 
får fundamentet for at deltage i konkurrencen i et marked hvor ”Internet Of 
Things” bliver den nye norm på sigt



Hvad betyder det for vedligehold på lidt længere sigt?



https://www.youtube.com/watch?v=t5ixBsHPMxk

Augmented Reality 

https://www.youtube.com/watch?v=t5ixBsHPMxk


BIG DATA

▪ Big data er resultatet af den datastrøm, som genereres fra dine 
mange IoT objekter.

▪ Som analogi til Big Data kan bruges din erfaring som menneske. Du 
har oplevet en lang række følelser som gør at du reagere på 
indikatorer forud for at noget sker.

▪ Big data skaber erfaringsfundamentet som gør at vi kan anvende 
algoritmer, finde mønstre og derved skabe forudsigeligt vedligehold.



Hvad er Machine Learning og hvordan hænger det 
sammen med vedligehold?
▪ Machine Learning / Deep Learning / Neurale Netværker 

– kært barn mange navne ☺
▪ Machine Learning er den teknologi som binder det hele sammen – det er 

det værktøj som gør at vi kan overskue alle vores data
▪ Machine Learning er den teknologi, som er hjertet i Google, Amazon, 

Spotify og FaceBook’s succes
▪ Det er ved brug af Machine Learning at vi vil finde hidtil ukendte 

sammenhænge indenfor vedligehold. 
▪ Det er ved brug af Machine Learning kombineret med sensor data og 

”vedligeholdelses informationer” at vi skaber forudsigeligt vedligehold –
men også nye og bedre designs i vores produkter…!

▪ IBM, Google, Microsoft har alle investeret mia af $$ - Elon Musk er bange





Digitalisering i vedligehold

For at overgå til forudsigeligt 
vedligehold, skal vi have viden og 
erfaring som grundlag for vores 
algoritmer

▪ Eksempler på sensorer
• TEMPERATUR
• TRYK
• LUFTFUGTIGHED
• GYRO
• MAGNETISME
• VÆSKEHØJDE
• MATERIALEFUGTIGHED
• UV
• PROXIMITY (radio og kapacitiv)
• LYS
• LYD
• VIBRATION



Predictive Maintenance

▪ Vi skal sikre at de Equipments som kræver vedligehold 
kontinuerligt melder data ind til vores videns bank (vibrationer, 
temperatur, billeder, lyd etc.)

▪ Forandringer i disse data strømme er indikatorer for at noget er 
forandret, som måske indikerer et slid og/eller behov for 
vedligehold

▪ Jo mere data virksomheden har – jo ”dygtigere” bliver de 
algoritmer som bygges til at analysere og skabe viden fra



Hvilke krav stiller det til forretning og IT

▪ Vi skal være dygtigere til at indhente data fra et stort antal kilder (ting) som kontinuerligt 
fortæller deres status

▪ Vi skal lære at beherske ”signal behandling” på samme måde som transaktionsdata er en 
naturlig del af virksomhedens datastrømme

▪ Vi skal lade os inspirere af de teknologiske muligheder i et samspil mellem forretning og IT, og 
anerkende mulighederne fremfor truslerne i den digitaliserede forretningsmodel

▪ Stort set alle virksomheder bliver udfordret af digitaliseringen som forandrer måden hvorpå 
vores virksomheder fungere

▪ Don’t be afraid to fail – be afraid not to the try!



Cases



Papiret ud af sporet!
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Hvad var problemet?

– 660 håndværkere og fagspecialister der arbejder væk fra kontoret

– 1700 papirbaserede skabeloner

o Flyver væk

o Bliver våde og nussede

o Skal indskrives i en sag/SAP/dobbelt arbekde

o Mange led involveret på forskellige tidspunkter

• Typisk mellem 3-6 led

o Informationer går tabt / data kvalitet er ikke god nok

– Tidsregistrering foretages forskudt af flere forskellige led

o Medarbejder, teamleder, HR medarbejder

– Overlevering på overlevering / Indtastning på indtastning

– Manuel kommunikation frem og tilbage på alle tidspunkter af døgnet

Manuel papirgang
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Mobil datafangst

Hvad skal vi og hvorfor…

Liste over 
billeder 
vedhæftet til 
meddelelsen

Tag billede

Kamera søger

Tilbage til 
tilstands- 
meddelelsen

Slet billede

Effektivisering:

Drop papiret, så vi kan få mere tid 
i sporet

Kvalitetsforbedring:

• Færre fejl
• Hurtigere opdateret og 

retvisende data
• Datavask og entydighed
• Digitalt løft af medarbejderne

Digitaliserer 
papirbaserede 
arbejdsgange
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Mobil Vedligehold og lagerstyring

• Visning af mine opgaver

• Medarbejderne får vist de opgaver, som de 

kan/skal arbejde på, inden for eget fag og 

geografi

• Tilbagemelding/fremdrift på VH ordre

• Oprettelse af VH meddelelse

• Varesøgning

• Mulighed for at tilføje foto til VH ordre og meddelelse – tegne på billeder

• Vis vej til equipment/work order

• Augmented iPAD

– Udviklet af 2BM



Service besøg skal være fuldført og service rapport til 

kunden skal være afleveret når gårdspladsen er forladt



SKOV: Pig and poultry



SKOV Climate Management



The global market

SKOV have more than 75,000 houses in service in more 
than 65 countries around the world

One system start-up every hour

Australia

Denmark

Iowa, USA

ThailandJapan

South africa



Saudi – example of very large customer



After Sales market

• After sales service more than 30% of annual Danish sales -
more than 20 MDKK per year

Many customer interactions - many recurring processes
high potential for optimization – mainly SKOV’s own staff in DK

Service visits (incl projects) >8.000 p.a.

~ 2-3 per service technician per day

Helpdesk calls >5.000 p.a.

~ 20-30 per day

Spare part orders >3.000 p.a.

~ 250 per month



Past – present - future

”Hand writing”

Kunde: CHR

Kundenr. Tlf

Job type: Afsluttet: NEJ

Sags type: Besøges igen: ca 26/9

Dato 11/9 Bemærkninger:

Dato

Dato

Ju
st

er
et

U
ds

ki
fte

t

Antal

1
x 11

1
2

x 2

- -

Staldtype: Staldnr.
:

Dato Navn

x

Alarmanlæg

Bemærkninger

                                                                                                                      Besøgsrapport

Gennemgang hus 1. DA75 viklet om , så max åbning på DA1200 nu er 18,5 cm. Ventiler rep og justeret, spj. 
Motor kalibreret m.m Kontaktor skiftet i MS 1 ( DA74 400 volt vent.) Røgprøve + indreg trods tomt hus. Endelig 

indreg af undertryk om ca 16 dage

1

Model - Alarmgiver-
afprøvet

Opkald afprøvet

x 415033 Modtræksfjeder Ø30 x 300 mm rustfri
x 280060 Kontaktor 3-pol 400V, 230V 50/60 Hz

K
on

tro
lle

re
R

ep
ar

er
et

Varenr. Betegnelse

x

x
x 415078 Rullebeslag PV 24-108, beslag

Arb.-
timer:

4,75

x 433909 DA 1200 nylonsnor + klemme
90048 Smittebeskyttelse

Kørsel:

2

Servicebesøg

Faktureres

Flemming Jensen

101708

Job nr

Mobil

980895

Arbejdet udført: 11-09-2012

18302

kyllinger

Staldens tæthed
Luftindtag
Luftudtag
Ventilator
Spjældmotorer
Sammenkobling
Køleanlæg
Varmeanlæg
Klimafølere
Nødopluk
Klimastyring
Datanet
Produktionsstyring
Fodervægt
Dyrevægt
Vandur

Claus Hansen

Climate for Growth

”Excel template”

2013

Field Service 
Automation

2016



What features did SKOV get from the solution?

• Registration of hours and scanning of material – no retyping
at office

• Online stock in service cars – spareparts received

• Standardized check lists

• Support of pictures, customer
comments, SKOV internal comments

• Full integration with SAP CS

• Automatic upload of service report into
Crosswork (archive)

• Online/offline functionality

• Time registration



What - Benefits

• Automation
• Time registration once for service report and salary and automatic upload into SAP

• Material registration (bar code scanning) once and automatic upload into SAP

• Online service car stock enabling automatic replenishment, easier planning, stock status etc

• Less risk for registration faults - hours, material

• Reduced time from service visit to invoice

• Improved and uniform workflows checklist etc.

• Improved and uniform feedback process Eg.quality/product
related information

• Free time for customer focused tasks - less administration

• Increase productivity for service engineers



DEMO.

SAP Enterprise Assest Maintenance system med IoT fobundet
sensor & Mobile work order – Automatisk arbejdsordre



HVAD ER 2BM MOBILE WORK ORDER.?

Den næste generations vedligeholdelses-app, der integrerer direkte med SAP PM & CS

2BM Mobile Work Order kan tilbyde jeres vedligeholdesesteknikere nem og intuitiv adgang til work orders, 

operationer, målinger, materialer, tidshorisonter, tidligere work orders, notifikationer m.m – direkte på deres 

tablets, smartphones eller computere – offline eller online













Design 
Thinking

Fit / Gap 
Analyse

HVORDAN KOMMER MAN I GANG?.

Proof-of-
concepts



Hvorfor har i behov for bedre UX?





2BM DESIGN THINKING.

Vi undersøger 

og afdækker

behov hos 

forretning, IT 

og brugerne 

Vi identificerer 

og definerer 

jeres behov og 

udfordringer  

Vi ide-generer 

for at finde de 

bedste løsninger 

og vælge de 

bedste at 

arbejde ud fra

Vi udarbejder 

prototyper og 

visuelle mock-

ups baseret på 

løsnignsforslag 

Vi tester og validerer 

løsninger og 

præsenterer vores 

implementerings-

forslag



HVAD SKAL MAN VÆRE (EKSTRA) OPMÆRKSOM PÅ NÅR MAN SKAL 
LAVE DIGITALISERINGS PORJEKTER I VEDLIGEHOLD?

• Fokuser på POC / mindre projekter med klare målsætninger

• Involvering af slut brugerne i udviklingen af løsningerne (Usability – User centric
design via Design Thinking)

• Valg af mobilt device og platform – det er vigtigt men ikke en stopklods

• Forretning stiller kravene men IT skal med og udfordres

• Træning, udrulning og support – hvem gør hvad

• Projektleverance modellen (agile, Sprints, SCRUM, design thinking)

• Scan markedet for leverandører og indhent forslag og tilbud



Martin Pock, Head of Enterprise Mobility & Solutions

mgp@2bm.com

+45 2888 4939

Tak for idag.

mailto:mgp@2bm.com

