Digital virksomhedsledelse i en digital tidsalder
Torsdag den 15. juni 2017, kl. 08:00-11:00
på Memphis Mansion, Graceland Randers Vej 3, 8960 Randers

Baggrund og formål med mødet:
Stadigt flere fremstillingsvirksomheder omstiller deres forretning i en mere digital retning. Det gør de, fordi
mulighederne for at bruge IT og smart teknologi med stor hast bliver flere, billigere og nemmere. Om det så er
digitalisering af ordreprocesser og tidsregistrering, 3D print til produktion af emner eller nye, smarte
produktionsstyringssystemer, der sikrer de billigste og bedste produktionsprocesser – så er det alt sammen noget, der
nu er inden for rækkevidde for almindelige produktionsvirksomheder. Det betyder, at især den traditionelle industri er
nødt til at tage denne dagsorden alvorligt for ikke at blive overhalet indenom af de virksomheder, der allerede nu
udnytter mulighederne. ISCR ønsker derfor at sætte fokus på emnet for at øge medlemmernes viden om de konkrete
muligheder ved fx digitalisering – og for, ved eksemplets magt, at præsentere 2 ”almindelige
fremstillingsvirksomheder”, der med succes har omstillet deres forretning. Udviklingen betegnes ”industri 4.0” eller
”den digitale omstilling” og formålet med mødet er at vise håndgribelige, jordnære og konkrete eksempler på, hvordan
udviklingen kan forstås ud fra netop din virksomheds perspektiv.

Program
07:45

Ankomst og morgenmad

08:00

Velkomst og dagsorden v/ Erik Poulsen, ISCR

08:15

Digital omstilling i traditionelle industrivirksomheder v/ Christian Lausten, Direktør, Seimonaut




09:00

Hvad er digitalisering i forhold til industrien?
Hvorfor skal industrien med på den ”digitale bølge”?
Læs mere om Seismonaut her: www.seismonaut.com

Case 1 Veksø A/S: Udnyttelse af digitale muligheder i industrien v/ Kim Rasmussen, CEO,
Veksø A/S




Rejsen fra traditionel smedevirksomhed til producent af smarte løsninger til belysning og
cyklisme i byer
Hør om omstilling fra almindelig metalvirksomheden til teknologitung design- og
fremstillingsvirksomhed
Læs mere om Veksø A/S her: www.vekso.dk

09:30

Pause og networking

10:00

Case 2 Eltronic A/S: Vejen til digitalisering og automatisering i industrien v/ Morten Nordli,
Direktør for IT og Automatisering, Eltronic A/S



10:30

Fokus på hvordan frem stillingsvirksomheder har udviklet sig via brug af digitalisering og IT
Læs mere om Eltronic A/S her: www.eltronic.dk

Afrunding, diskussion og videre muligheder v/ Erik Poulsen, ISCR

Tilmelding til: joa@iscr.dk Senest d. 1. juni 2017
Følg i øvrigt med i nyheder fra ISCR via www.iscr.dk og på LinkedIn

