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SESAM SEMINAR OG FAGGRUPPEMØDER: KALENDER Q1/2020 

Dato Tema Type møde Sted 

30-01-2020 

09:30-14:30 

Produktionsdata til Cloud Faggruppemøde Schneider Electric, Kolding 

26-02-2020 

18:00-21:00 

Strategi og fremtidige aktiviteter Bestyrelsesmøde Scandic, Odense 

27-02-2020 

09:30-14:30 

PackML & Line Integration Faggruppemøde Saint-Gobain Denmark, Vamdrup 

12-03-2020 

09:00-16:00 

Connecting Technologies for at opnå 

Industri 4.0 produktion 

Seminar Eltronic, Odense 

25-03-2020 

09:30-14:30 

Informationssikkerhed Faggruppemøde TOTAL Danmark, Esbjerg 

 

SESAM SEMINAR I FORÅRET 2020 

Hvis du eller din virksomhed ønsker at blive opdateret med det nye-

ste inden for automatisering og it-produktion. Vi sikrer, at medlemmer 

og andre interesserede parter opdateres med aktuelle seminarer og 

det seneste inden for automatisering og it i produktion. Vi er altid lyd-

høre over for vores medlemmers ønsker. SESAM er med til til på ska-

be kontakt mellem parter for at udnytte synergien i et samarbejde 

SESAM planlægger en række af fire seminarer med fokus på Connecting Technologies (Forbindelsesteknologier), som 

ofte er det, der er nødvendigt for at etablere en infrastruktur, der kan forbinde udstyr på produktionsgulvet,  IoT & IIoT 

enheder, industrielle applikationer og forretningsapplikationer. 

Hvis du eller din virksomhed har en spændende applikation eller løsning, der bruger en af forbindelsesteknologierne 

(OPC UA, MQTT, LoRa, Sigfox, 5G, TSN) vil vi gerne høre fra dig. 

Hvis du har spørgsmål relateret til seminarets tema, som du vil diskutere med seminarforummet, kan du få 10 minutter 

på seminaret til at stille spørgsmålet, få nogle svar og komme i kontakt med interessante kolleger i branchen. Fortæl os 

venligst, hvis du gerne vil præsentere en problemstilling.   
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Følgende seminarer planlægges:  

 

Date Tema Workshop & Hands-on 

12. Marts 2020 Overblik over Connecting technologies Node-Red teknologi 

Maj 2020 OPC UA & MQTT OPC UA & MQTT protokoller 

Juli 2020 LoRa & Sigfox LoRa & Sigfox teknologier og protokoller 

September 2020 5G & TSN 5G & TSN teknologier og protokoller 

Hvis du eller din virksomhed har en spændende applikation eller løsning, der bruger en af forbindelsesteknologierne 

(OPC UA, MQTT, LoRa, Sigfox, 5G, TSN) vil vi gerne høre fra dig. 

Hvis du har spørgsmål relateret til seminarets tema, som du vil diskutere med seminarforummet, kan du få 10 mi-

nutter på seminaret til at stille spørgsmålet, få nogle svar og komme i kontakt med interessante kolleger i branchen. 

Fortæl os venligst, hvis du gerne vil præsentere en problemstilling.  

 

Connecting Technologies for at opnå Industri 4.0 produktion 
 

Deltag i seminaret og hør om Connecting Techno-

logies (Forbindelsesteknologier) og høre hvorledes 

disse teknologier kan være fundament for den 

digitale transformation i produktionen. Bliv inspi-

reret og få et billede af hvorledes disse Connec-

ting Technologies i praktisk kan anvendes ved 

Hands-on workshops.  Der er et billede af at Con-

neting Technologies som TSN, MQTT, OPC UA, 5G, 

Lora net og Sigfox vil påvirker fabriksgulvets auto-

matiseringsmiljø. Få et billede af de fremtidige 

muligheder og løsninger, som Connecting Techno-

logies vil kunne give i forhold til integration af au-

tomation, field devices, industri applikationer og 

forretnings applikationer.  

  

Internet of Things (IoT) henviser til det stadigt vok-

sende netværk af fysiske enheder, der har forbin-

delse, hvilket giver dem mulighed for at oprette forbindelse til internettet, og dermed giver mulighed for at skabe 

kommunikation, mellem disse enheder og andre internetaktiverede enheder og systemer.  

 

På dette SESAM-seminar og hands-on arrangement vil vi introducere Connecting Technologies 

(forbindelsesteknologier) og diskutere nogle af de vigtigste teknologier, der er forbundet med oprettelsen af 

integrerede produktionssystemer og muliggøre Internet of Things løsninger og IIoT tjenester inden for produktionsdo-

mænet. De næste 4 seminarer vil fokusere på Connecting Teknologierne OPC UA, MQTT, 5G, TSN, Lora og Sigfox, 

som hver især er accepteret som en af de foretrukne protokoller til brug for Internet of Things applikationer og inte-

grerede løsninger på tværs i produktionsmiljøet. 

 

Aktuelt tilgængelige implementeringer af de forskellige Connecting Technologies vil blive gennemgået, og casestudi-

er, der illustrerer applikationen ved hjælp af de forskellige protokoller, vil blive præsenteret. Der vil også være nogle 

eksempler på, hvordan forbindelsesteknologierne kan bruges i fremtiden til at implementere sikre, fejltolerante og 

skalerbare Internet of Things-løsninger. Bliv endvidere inspireret af, hvordan forbindelsesindflydelsen påvirker Next 

Generation IT-systemer i produktionsmiljøet - PLC, SCADA, MES og andre applikationer. 

 

SESAM SEMINAR 12. MARTS 2020 
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Få oversigt over Connecting Technology standards, 

der er egnet til Machine til Machine (M2M) forbin-

delse. Hvordan er de forskellige forbindelsestekno-

logiprotokoller designet til at være i stand til at 

håndtere M2M-krav: Letvægts-, Client / Server 

kommunikation, Publish / Subscribe meddelelse-

transport, lav båndbredde, hurtige svartider, mm. 

Designprincipperne er at minimere kravene til net-

værkets båndbredde og enhedsressourcer, mens 

de forsøger at sikre pålidelighed og en vis grad af 

leveringssikkerhed. Disse principper viser sig også, 

hvornår man skal vælge den forbindelsesteknolo-

giprotokol, der er ideel for den nye maskine-til-maskine (M2M) kommunikation  eller “Internet of Things” -verden for 

tilsluttede enheder. 

Sikkerhed i produktionsmiljøet har et stigende fokus. Hvad er nødvendigt, når man vil sikrer produktionen og udstyret 

der er integreret via forskellige forbindelsesteknologier? Der er forskelle i hvad der er nødvendigt afhængig af teknologi-

erne og arkitekturen af infrastrukturen: Er systemet lokalt, eller hostet (Cloud) og forbundet med forskellige forbindel-

sesteknologier. Seminaret vil også behandle, hvordan man kan sikre produktionen for at få tilgængelighed relateret til 

cybersikkerhed. Forskellige arkitekturmodeller og -protokoller præsenteres fra et cybersikkerhedsperspektiv.  

  

Dato:  12. marts 2020 

Sted:  Eltronic, Odense 

Tilmelding:  Online  

Interesseret som foredragsholder: info@sesam-world.dk  

Ønsker at få 10 min til at præsentere en problemstilling: info@sesam-world.dk  

 

Hands-On Workshop: Node-Red 

 

Deltag I seminaret og få hands-on erfaringer med teknologiplatformen Node-Red ift. industri 

applikationer og Factory Floor udstyr. 

Opbyg på worksho på en applikation der kan udveksle data fra en industri applikation til en an-

den. For eksempel PLC til overordnet IT applikation, eller PLC til PLC kommunikation. 

 

Workshop program (English teacher) 

• Introduction to the Node-RED editor 

• Creating the first flow, understanding the concept of messages 

• Understanding node libraries: OOTB and added from the Node-RED library using the Palette Editor 

• How to use flows / Subflows / wiring etc 

• Writing functions: outputs, messages, logging, data handling etc. 

• Tips and tricks in Node-RED 

 

Workshop arrangør: IBM      

mailto:info@sesam-world.dk
mailto:info@sesam-world.dk
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SESAM Faggruppe: Produktionsdata til cloud 
 

Dato:                 30-01-2020, Kl. 9:30 – 14:30 

Sted:                   Schneider Electric, Silcon Alle 1, 6000 Kolding 

Kontakt:           Jakob Drescher, Schneider Electric 

Tilmelding:  On-line tilmelding Produktionsdata til cloud møde 

Dagsorden 

• Bordet rundt 

• Hvorledes kan vi få mere værdi ud af vores erfaringsudveksling? 

• Data modeller – Enterprise Arkitektur (EA) (MESA, ISA, … ) 

• Carsten og Stefen undersøger om Charles Møller, Aalborg Uni-

versitet kan give et indlæg 

• Data Ejerskab  

• Dele data mellem kunder og leverandører (Værdi tilvækst for begge parter) 

• Partnerskabsmodeller – Samarbejdsmodeller. Se artikel fra PwC.  

• Life Cycle Management of Automation  (Fra CAPEX til OPEX) 

  

Materiale fra sidste møde hos Arla Foods 

Program  

Billede fra tavle                   

APC hos Arla, Anette Yde, Arla     

IT/OT Arkitektur, Steffen N. Jørgensen, Arla, (Link)       

AVEVA Connect Insight, Jakob Dresher, AVEVA, (Link)      

Fremadrettet prøves der at holde fokus på de udfordringer som virksomhederne har ifm. produktions data til Cloud. 

Følgende temaer er identificeret blandt deltagerne: 

• Sammenligning på tværs af sites 

• Optimering - EDGE/CLOUD samarbejde 

• Foderstof: Data til at genkende skimmelvækst som et eksempel 

• Hvordan får man som service-leverandør - lov til at bruge kundernes data ? 

• Brug for Hybrid løsninger: Kombination af data fra både cloud og on-prem 

• Finde sund og sikker måde at få data lagt i skyen ? 

• Autonomi - hvordan køre/supportere en fabrik uden internet adgang (!) 

• Hvilke front-end værktøjer til datavisualisering ? 

• Samle data ind, fx. Forebyggende vedligehold 

• Samle data op fra sites. Sporing tilbage til landmænd .. 

• ISA88 til Cloud? Skal byde ideer ind til tysk modervirksomhed. 

• Hvordan kæder vi data fra landmand, fabrik, kunde 

• Hvordan henter vi data fra Automationspyramiden, fra alle dens lag og til Cloud, hvordan kan det bliver meget mere enkelt end i dag ? 

• Få intelligens ud lokalt, så vi kan, udnytte EDGE tanken 

• Adgangskontrol og IT sikkerhed er som altid et tema 

• Visualisering, og tilgang til informationer, via mobil, via cloud. 

• Kombinere klassisk pyramide med sensorer 

• Pilot-proces - samle parametre op igennem flere procestrin, og optimere produktion 

• Billedanalyse for kvalitetskontrol 

• Kan man få ISA95 on iron - som en "service" direkte på Cloud, lettere at bygge applikationer  
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SESAM Faggruppe: PackML og Line integration  

Tema:                 PackML og Line integration 

Dato:                   27-02-2020, kl. 9:30 – 14:30 

Sted:                   Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER, Østermarksvej 

4, 6580 Vamdrup 

Kontakt:             Kontakt Søren Søholm, Saint-Gobain Denmark 

Tilmelding:  On-line tilmelding PackML & Line integrationsmøde 

Dagsorden:  

• Udfordring af Automationsleverandører (Rockwell, Siemens og evt. andre) 

• Hvor er i med TSN? 

• Hvad med MQTT? 

• Vis hvorledes OPC UA opsættes og konfigureres 

• Mængde af data 

• Load, CPU. Memory 

• Max – hvad kan vi opnå af performance 

• Arkitektur – hvad er der af frihedsgrader (Fleksibilitet) 

• Hvad er data strukturen 

• Protokol 

• Vis at der kan kommunikeres med andre fabrikater 

• OPC UA companion standard for PackML 

• Hurtig gennemgang af fremsendt PackML/PackTags materiale 

• Fastlæg næste møde (Dagsorden, Dato og Sted) 

 

Øvrige emner til fremtidige møder 

• PackTags model 

• Organisering af automation 

REKVIRER GUIDELINES:  

 

PackML Guidelies kan rekvire-

res send en mail til can@sesam

-world.dk  
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SESAM Faggruppe: Informationssikkerhed  

 

Tema:                 Informationssikkerhed – Asset management 

Dato:                   25-03-2020, kl. 9:30 – 14:30 

Sted:                   Total E&P Danmark A/S,  Britanniavej 10,  6700 Esbjerg, Denmark 

Kontakt:             Jacob Laas Glass, Total E&P Danmark 

Tilmelding:  On-line tilmelding Informationssikkerhedsmøde 

Dagsorden: 

• Bordet rundt 

• Asset management værktøj (Grundfos)  

• Business Continuity Plan in relation to Asset Management (Carsten kontakt Grundfos) 

• Demo af Bomgar (remote access til OT) (TOTAL Danmark) 

• TrendMicro som ”virtual patching” af WinXP, Win2003 mv. (TOTAL Danmark) 

• Whitelisting på et par SCADA (ICS systemer). (TOTAL Danmark) 

• OT Awareness (Siemens – Kontakt Morten Kromann) 

• Plugin Netsus  

• Hvad kræver det at blive OT sikkerheds certificeret (Søren Egede) 

• Uddannelse af nuværende personale – Hvilke kompetencer? PLC, IT, OT, Security, 

• Service aftaler” på den industrielle del. 

• Erfaringer fra Total Denmark, Enterprise IT via ServiceNow  

• Erfaringer og inspiration fra andreF.eks. hvis nogen har en managed service på OT (patching, AV, WSUS mv.). 
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SESAM Bestyrelsesmøde   

Tema:                Bestyrelsesmøde – Vision & strategi 

Dato:                  26-02-2020, Kl. 17:30-21:00 

Sted:                  Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense  

Kontakt:            Kontakt Carsten Nøkleby, SESAM-World 

 

Kom med jeres input til hvorledes i ønsker at SESAM skal udvikle 

sig fremadrettet. Send alle input til info@sesam-world.dk   

 SESAM-WORLD 

Vestre Allé 39 

8600 Silkeborg, Denmark 
Tel. +45 7240 1464 
info@sesam-world.com 
www.sesam-world.com 

mailto:info@sesam-world.dk

