Fremtidens digitale og trådløse virksomhed
Tid:
Sted:

14. februar 2017 kl. 8.30 – 12.00
Business Aalborg, Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13,
9000 Aalborg.

Fremtidens Digitale virksomhed er et projekt, som gennemføres med støtte fra
Industriens Fond for at omsætte visionerne om Industri 4.0 og Internet of Things
(IoT) til konkret handling i virksomhederne. Se mere: www.indesmatech.dk
Sammen med Brains Business inviterer vi til i et tværfagligt seminar om den trådløse virksomhed.
Projektets målgruppe er både teknikere/udviklere og forretningsansvarlige i såvel
udbyder- som aftagervirksomheder. Det kan være en god idé med flere deltagere
fra hver virksomhed.
Som led i projektet tilbydes eksperthjælp til virksomheder, som samles i 3-5
mands grupper, der samarbejder om løsning af innovative business- & use-cases.
Grupperne kan sammensættes af personer med forskelligt, men sammenfaldende
fokus, det være sig forretning, teknik/udvikling eller salg.
Grupperne coaches af eksperter fra projektets partnere i det omfang, der er brug
for, dog højst 50 timer pr. gruppe. Prisen for hele forløbet vil være 1.000 kr. pr.
deltager. Det er ikke en betingelse for eksperthjælp, at man deltager i seminaret.
Tilmelding til seminaret til Brains Business.
Program for seminaret
08.30

Registrering og morgenkaffe.

09.00

Velkomst
v/ direktør Birgit Nøhr, Brains Business og Tom Togsverd.

09.10

Fremtidens digitale virksomhed – Industri 4.0 og IoT
v/ partner Tom Togsverd, Indesmatech ApS

09.30

Wireless platforme - muligheder og design - fra LORA til 5G
v/professor Preben Mogensen, Aalborg Universitet.

10.10

Sådan designer du en IoT-løsning
v/Business Development & Area Sales Manager - Industrial IoT Asger
Hviid, RTX.

10.35

Kaffepause

10.50

Smart garden – en vellykket IoT-case
v/ adm. direktør Daniel Lux, Seluxit A/S

11.15

Gode råd til de, der vil i gang nu
v/Mogens Durup Nielsen, Xtel

11.30

Digital transformation - udfordringer i samspillet mellem mennesker og teknologi
v/professor Charles Møller, Center for Industriel Produktion, AaU.

11.55

Hvordan kan projektet bidrage til at løse dine udfordringer?
v/ partner Tom Togsverd, Indesmatech ApS.

12.00

Tak for i dag!

Efter seminaret vil der være mulighed for separate drøftelser om eksperthjælp med
Tom Togsverd. Aftal gerne nærmere herom på forhånd ved at kontakte tto@indesmatech.com eller mobil 2068 3343.
Tilmelding:
http://www.brainsbusiness.dk/dk/arrangementer/brainsbusiness-arrangementer/fremtidens-digitale-og-traadloese-virksomhed.htm
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