
BIG-DATA 

Hvad er Big-Data? 

Big-Data er kendetegnet ved 4 ho-

ved elementer: 

 Volume, scale og data 

 Variety, different forms of data 

 Velocity, analysis of streaming 

data 

 Veracity, uncertainty of data 

 

Der er altså flere kendetegn og 

udfordringer der giver problemer 

med brugen af Big-Data i industrien 

og kørende processer, og de er: 

 Real time data 

 Ikke valide data 

Udfordringen ved Big Data er:  

»VI VED IKKE DET VI IKKE VED« 

Vi skal lege 
mere 

Det er nødvendigt i produkti-
onen at kapitaliser ”ASSET” 
og samtidig udvikle sig. Der 
er for meget, der skal eftervi-
ses i en Business Case up 
front i stedet for, at der er 
flere der begynder at LEGE 
med udfordringerne og løs-
ningsmulighederne. Ved le-
gen kommer der ofte nye 
synsvinkler og dermed nye 
produkter og løsninger  

Forskellige niveauer og kompleksitet af Big-Data og analyse (Ref. Gartner) 

Er vi klar til Big Data? 
Formålet med nyhedsbrevet er, at give et billede af det der blev gennemgået og disku-

teret på det netop afholdte SESAM seminar den 7. april hos KMD i Odense.  

På baggrund af workshoppen, kan det konkluderes at vi ikke er helt klar til at udnytte 

Big Data i industrien.  

Hovedparten af alle deltagerne på seminaret indikerede, at de var ved at se på at an-

vende Big-Data. I produktionen kan vi kalde Big-Data for store data mængder fra sen-

sorer og måludstyr og instrumenter kombineret med data fra forretningssystemerne. 

På nuværende tidspunkt opsamle vi data og vi prøver at beskrive hvad der skete fra et 

historisk perspektiv.  

Der er lang vej op af Big Data anvendelses stigen: 

0. Ingen Data  

1. Data opsamles, men lille analyse 

2. Data opsamles og analyseres med fokus på hvad der skete (Descriptive Analytics 

- What happened?) 

3. Analyse af hvorfor det skete? (Diagnostic Analytics – Why did it happen?)   

4. Analyse af hvad der vil ske? (Predictive Analytics – What will happen?) 

5. Hvordan kan vi få det til at ske? (Prescriptive Analytics – How can we make it 

happen?) 
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Virksomheders modenhed i 
brug af Big-Data 
De fleste virksomheder på seminaret er på niveau 1, 2 og enkelte på 3. At bruge 

data på niveau 2 og 3 som instrumentbræt for produktionen, svare til at styre en 

bil ved at se i bagspejlet. Vi prøver at følge vejen (produktionsprocessen) ved at 

se i bagspejlet endog med en tidsforsinkelse. Det betyder ikke meget for produkti-

onen, hvis produktionen svare til at køre på en amerikansk highway med lange 

bløder kurver; men er processen mere agil svarende til en italiensk bjergvej ville 

det være meget svært at følge vejen (processen).  

Industri 4.0 
Industri 4.0 er den 4. Industrielle 

revolution der blandt andet er ken-

detegnet ved avancerede materia-

le, robotteknologi, automatisering, 

digitalisering og produktionstekno-

logier. 

Værdien af Industri 4.0 skabes 

ikke kun ved at automatiser og 

digitaliser; men ved at forene: 

 Forretningsmodeller & Forret-

ningsprocesser 

 Organisation & kultur 

 Teknologi 

 

I den forbindelse bliver anvendel-

sen af data fra produktionen vital, 

og Big-Data vil kunne være en 

løftestang for at opnå Industri 4.0 

løsninger. 

Anvendelse af data med et historisk perspektiv svare til at se fremtiden gennem et 
bakspejl (Ref. Fertin) 

Der er enkelte procesvirksomheder, der er på vej op ad Big-Data anvendelsessti-

gen. Nogle af disse virksomheder er Nordzucker og Fertin. De arbejder begge 

med dynamisk modellering af egenskaberne af produktet gennem processen for 

at sikre de rigtige egenskaber for slutproduktet.  

Altså forudsige hvad der sker med produktet gennem processen på baggrund af 

egenskaberne på råvarerne. Dermed reduceres spild og de eksisterende proces-
ser udnyttes på bedste vis.  

Næste step for Fertin og Nordzucker er at få udviklet automatiske beslutnings-

værktøjer.  

Værdien for virksomheder der har en høj anvendelse af Big-Data til at forudsige 

kvalitet og produktegenskaber er: 

 Høj kvalitet - tilfredse kunder der får ensartede produkter 

 Lille spild 

 Lille rework af produkter 

 Forudsige fejl på anlæg og produkt. 

 Optimal udnyttelse af råvarer og procesanlæg 

De virksomheder der formår at komme på niveau 4 og 5 vil have mulighed for at 

ændre deres forretnings produktivitet, effektivitet og kvalitet. Se input fra Fertin og 

Nordzucker. 

På seminaret blev det fastslået, at Big-Data vil udfordre de nuværende analyse-

værktøjer, og der vil komme nye værktøjer på markedet der vil gøre det nemmere 

for medarbejder, at udnytte værdien af data uden at være en specialist i dataana-

lyse (6-sigma).  

Anvendelse 
af data i dag 
Big-Data og data analyse 

Der vil være analyse af data på 

mange forskellige organisatoriske 

og systemtekniske niveauer.  

Der vil være behov for operational 

focus i OT miljøet og der vil være 

behov for Business focus på IT 

niveauet.  

Brugen af data i mange virksom-

heder er på et lavpraktisk niveau, 

da det giver den største værdi på 

nuværende tidspunkt. Årsagen er 

at, vi skal lære at kravle før vi kan 

gå og efterfølgende løbe. Det lav-

praktiske består i at gennemgå 

data sammen i små teams. For 

eksempel på et ½ timers status-

møde eller LEAN tavle møde.  

Data skal skabe værdi ved, at blive 

udnyttet af forskellige gruppe af 

medarbejdere.  



Kendskab til Big-
Data 

ARC Advisory Group har analyseret 

brugen af Big-Data 

 

3 % af virksomheder mener at Big 

Data er irrelevant – Virksomheder 

gør ingen indsats 

38% Forstår ikke Big Data og hvad 

det kommer til at betyde for dem – 

Virksomhederne gør ingen indsats 

43% Forstår delvist Big Data og har 

et billede af, at det kan blive af værdi 

for forretningen – Virksomhederne 

har ikke igangsat initiativer. 

16% Forstå Big Data og har igangsat 

eller vil igangsætte projekter.  

Arbejdsproces for opbygning af en Big-Data model på niveau 3 (Ref. Nordzucker) 

De nye værktøjer sammen med anvendelse af Big-Data vil kunne automatise-

re beslutningsprocesserne.  

Big-Data kræver ikke fremadrette højtuddannede personer inden for data 

analyse. Den fremtidige revolution kommer ind ved, at det bliver nemmere via 

nye analyse værktøjer af gennemskue data og deres indflydelse på proces-

sen. For eksempel kan børn bygge og konfigurer/parametre en PID regulato-

rer i LEGO Technics, uden at kunne avanceret differentiale regning.  

Big-Data kræver power 
Data og analyse af Big Data vil også for producerende virksomheder blive en 

del af produktet som en service til kunderne. Altså data og de tilhørende ana-

lyser bliver en del af produktet - ”Data & service as a Produkt for sale” 

Processering af Big-Data kræver memory og CPU power og her er det at flere 

virksomheder stille memory og CPU power til rådighed i ”Skyen”. For eksem-

pel har Grundfos et samarbejde med Microsoft, for at opnå fleksibilitet og 

skalerbarhed i forhold til de data der skal bearbejdes. Microsoft kan dynamisk 

stille mere eller mindre CPU power, Memory og Disk til rådighed. Der vil blive 

et behov for partnerskabs modeller mellem producerende virksomheder og 

”Cloud” leverandører. Disse partnerskaber skal styrke begge parter, således 

at de producrende virksomheder få gode leverandører af ”Cloud” løsninger, 

og ”Cloud” leverandørerne skal lære mere om Operational Technologies”.  

Volumen af data kan være en udfordring, når data skal flyttes fra lokal it miljø 

til eksternt miljø ”Cloud”. Her vil en FedEx protokol kunne anvendes. FedEx 

protokollen er blot at  flytte data på en fysisk harddisk uden at sende dem via 

Internet.  

 

Vi har en udfordring 

Der er en udfordring i, at få de unge inte-

resseret i produktionen, da produktions-
miljøet er meget ”gammel” dags. Det er 
kendetegn for både udstyr og medarbej-

dere. Og blandt de ”gamle” er der en 
mindre interesse for digitalisering og 

anvendelse af data fra mange data kil-
der.  

Citat:  

»Det svære er ikke det tekniske setup, 

men det er det organisatoriske « 



Workshop kommentar 

Hvor er vi I dag ift. at anven-
de data i produktionen? 

 The technology is there, but we miss the competences. 
 In regard to people that can do analysis use the tech. 
 People that can see the business value 

Er vi klar til at få Big-Data?  Not to the public, but it’s okay to share data in controlled environment 
 Legal restriction is a barrier to share data 

Opsamling  Need to built platform that linked all data from the value chain 
 A mindset change is need in order to analyze/use data instead of “just” produce 

data 
 A culture to give 
 Freedom to try out things to form business cases that can be implemented 
 It must not impact the production line 

Hvor er vi I dag ift. at anven-
de data i produktionen? 

 Kun i meget lokale regi. F.eks. på en enkelt linie eller maskine. 
 Virksomhedsledelsen holder igen, da ROI bereg. Ikke er overbevisende (eller 

eksisterende) 
 Værktøjer er ikke kendte og deres resultater heller ikke. Det betyder, at ledelsen 

og driftpersonale ikke kendte nok til fordelene 

Er vi klar til at få Big-Data?  Infrastruktur forhindre ofte maskinbyggere i at ændre data end deres egne. 
 BIG DATA op ERP-niveau burde nok kunne få adgang til alle data. 
 Virksomheder bør starte med en sandkasse. Hvor resulteterne analyseres og 

resultater findes. Erfaring kan så danne grundlag for videre udbredelse af BIG 
DATA analyse. 

Opsamling   

Hvor er vi I dag ift. at anven-
de data i produktionen? 

 Ingen hindring rent teknologisk i forhold til kompetencer. 
 På kompetencefronten, er vi ikke med. 
 Er organisationen i samme gear, næppe. Behov? Motivation? 
 BIG DATA som et element i digitalisering er nok så organiserede, at en kultur 

skal genopbygges. Det tager tid. 

Er vi klar til at få Big-Data?  Nej ikke endnu 

Opsamling  Organisation, it-systemer, forretningsprocesser, kultur 
 Nødvendigt fordi det kan transformere virksomheden radikalt. 
 Hvad med en strategi omkring digitalisering (fra ledelsen) 

Gruppe A 

Gruppe B 

Gruppe C 



Hvor er vi I dag ift. at anven-
de data i produktionen? 

 Ledelses beslutning 
 Tid til at lege 
 Plads til “skøre” ideer 
 Vi kan eksperimentere I sandkassen 

Er vi klar til at få Big-Data?  Nej til andre virksomheder, delvis Ja til maskinbygger 

Opsamling   

Hvor er vi I dag ift. at anven-
de data i produktionen? 

 Ikke begrænsning på teknologi 
 Silo competence er tilstede men de forskellige domainer skal krydses. Denne 

særlige krydsning skal udvikles og styrkes 

Er vi klar til at få Big-Data?  Ja, delvist. Ja for maskinleverandør for bedre service. Vi er ikke klar til deling på 
google. Man får et udklip af data ikke on-line. Et tæt partnerskab skal der til 

Opsamling  Big data – husk opstille en business case – business as usual -> ikke et IT-
projekt -> et forretningsprojekt 

Gruppe D 

Gruppe F 



Hvor er vi I dag ift. at anven-
de data i produktionen? 

 Many companies are in an early phase of utilizing Big Data. 
 Information silos are general, and sometimes tools for working with data are vari-

ous. 
 Too often, IT are not involved before getting the production facilities. 
 You must think Data First, then integrate afterwards. Try to adhere to standards. 
 We do have the technology to acquire the data we need 
 First, you must realize that you are on a burning platform and need to improve 
 Some equipment is very old with undocumented interfaces 
 We do need to play more 
 Getting resources for playing time is often an issue 
 One method is to focus on the machines that have most issues first. 
 Often, you have to demonstrate a case and make it visible to get a go-ahead 
 Having a predictive model is not sufficient, you need to prove it too. 
   

Er vi klar til at få Big-Data?  BI have similar problems. They collect loads of data, just not from the production 
 Are we willing to hand over data to others? 
  - Yes, as long as we don't give others a competitive advantage over us. 
 Most production companies don't want to specialize in making apps. That could 

be a driver for sharing data. 
 Collecting data is not the costly part. Sensors are getting very cheap and so is 

storage. 
 Apple is a great example of sharing data with others to have them add value to 

your product. 
 You want to have some control of the quality of apps if customers relate them to 

your brand. 
 There is a big market for data 
 There is always some fear of what can be deducted from your data by other play-

ers. 
   

Opsamling    
 The mindset of management to grant ressources is a general issue, and people 

have a hard time selling the concepts to management. 
 Data scientists are a scarce resource 
 The management don't realize the potential of the output from working with Big 

Data. 
   

Workshop kommentar 

Gruppe G 



Hvor er vi I dag ift. at anven-
de data i produktionen? 

 Manufactoring intelligence. Samler data op/Bruges til at monitorere processer og 
regulering i produktionen. Ønsker at integrere eksterne data, men gør det ikke i 
dag. 

 Der har været fokus på optimering af egen produktion?Men hvordan bevæger vi 
os ud over egen virksomhed? 

 En deltager siger at vi skal rykke videre til Machine learning. At se mønstre i sto-
re og komplekse mængder data kræver en computers regnekraft og ’kunstig in-
telligence’. Der hvor det overstiger menneskets formåen. Men vi er der slet ikke 
endnu. 

 Maskinleverandører: Vi er der slet ikke endnu. Der indsamles ikke nogen data fra 
vores maskiner og det er fordi det ikke efterspøges af kunderne endnu. Skal vi så 
selv tage det første skridt? 

 Vedr. teknologien: 
 Teknologien er der  langt hen af vejen, IBM Watson er et eksempel, men det er 

dyrt og der mangler andre ting før vi er modne til at bruge det. 
 Infrastrukturen til at indsamle data mangler stadig noget. 
 Der mangler velvillighed til at gøre det mangler i virksomhederne. 
 Værktøjerne er der, men de færreste tager dem i brug. 
 Interfacet til at levere det data og til de forskellige datalag er vigtig. 
 Ligegyldigt om data kommer fra den ene eller den anden kilde. 
 Det skal være super intuitivt og det er det stadig ikke. 
 Vi har brug for at se hvad værdien er? 
 Når man kan se resultaterne, så kommer virksomhederne i gang. Men lige nu er 

mange afventende. Behovet er der ikke endnu for at dele data. 
 Business case forklaret til bestyrelsen. 
 Den økonomiske effekt. Impact i kroner og øre evt. også synligt på fabriksgulvet. 

Et incitament til at gøre det bedre – synlig effekt af de enkelte handlinger. 
 Det finansielle niveau og procesniveauet smelter mere og mere sammen. Og det 

skal være nemt at lave de koblinger. 
 Værktøjerne er ikke særlig intuitive i dag. Derfor kræver det også særlige kompe-

tencer og en større kulturændring at implementere. 
 De tydelige succeshistorierne mangler. 
 En deltager understregede at der stadig var brug for den faglige ekspertise og 

analyse af data. En anden supplerer: Man kan fange meget ud fra data bare ved 
at se sammenfald i mønstre, men vi stoler ikke nok på data i dag. 

 Yderligere forslag 
 Standardisering: 
 Af interfaces, protokol og datasæt 
 Når de enkelte komponenter bliver mere autonome bliver det mere og mere nød-

vendigt med standarder og protokoller 
   

Er vi klar til at få Big-Data?  Alle i gruppen er enige om at Big Data vedrører kombinatio-
nen af interne og eksterne data, men næsten ingen er i gang 
endnu. 

 Fjernvarme Fyn: I dag spiller både vejrudsigten spiller og andre datakilder som tv
-programmer ind i prognoseberegning. 

 Brug af data til optimering fungerer godt. 
 Det næste: Se på mønstre der går år tilbage for at forudsige mønstre. 
 Hvad er det ikke ved? 
 Data prediction 
 Big Data ikke mængden af data men data som man ikke har set korrelationen i. 

Se på vibrationer. 
   

Opsamling  Næste gang vil gruppen gerne høre mere om Machine learning også de gode 
eksempler. 

   

 

Vi skal lege noget mere ! 

 

Legen kan blive en styrke eller trussel mod de etablerede virksomheder. 

Gruppe H 



Kontakt os 

Ring til os for at få flere 

oplysninger om vores 

tjenester og produkter   

 

SESAM-World  

Åhavevej 32 

8600 Silkeborg 

Telefon +45 7240 1464 

info@sesam-world.com 

 

Besøg os på internettet: 

www.sesam-world.com 

Foredragsholdere 
På seminaret den 7. april var der følgende foredragsholdere: 

 Ruth Wisborg, KMD 

 Mads Bjørn-Møldrup, KMD 

 Charles Møller, Aalborg Universitet 

 Georg Ørnskab Rønsch, Fertin  

 Leif Fomsgaard, Grundfos 

 Kai Vahldiek, Nordzucker 

 Suganya Damodaran, Nordzucker 

 Valentijn de Leeuw, ARC Advisory Group 

 Martin Kamber, Arla Foods 

 Steen Kjøng Paulsen, Inspari 

Deltagerne på SESAM seminaret om Big-Data hos KMD, Odense 


