24/10-2019

Program for Teknologidagen 2019
10:00-10:15
Hvitsten
				

Åpning ved Terje Bratlie, CEO Malthe Winje,
etterfulgt av John Ivar Nelson, QA/HSE Director

10:25-10:55
Hvitsten
Åpningsinnlegg ved Bengt R.Borren,
				
Industry Lead Smart Living, Microsoft Norge: 		
				“Hvordan gjøre hverdagen enklere”
				• Microsoft sin transformasjonn
				
- Hva har vi gjort
				
• Microsoft sin visjon for Smarte Bygg
				
• Vår visjon for Smart Living

11:00-12:00

Messerom
Drøbak
				
		
12:00
Messerom
Drøbak

Hurtige presentasjoner i grupper i messelokalet.
Du får din gruppefarge ved registrering.
Fargekode øverst i høyre hjørne av deltagerkort.
Litt å bite i.

12:15-12:45
Hvitsten
Jan Josephson 		
Business Dev Nordics & Emerging markets - Realwear
		“The connected & safe worker” – the only 100% hands free
		
wearable device built for the industrial worker, in the field.
		
RealWear’s hardware and software platform have quickly
		
become the dominant interface to connect people to experts, 		
		
machines and data.”
		
13:00-13:30
Hvitsten
Oliver Greune 		
Project Manager Infrastructure, Saia SBC:
		 «Industrial controller for demanding applications, 			
		
cyber security and high-level language programming»
13:45-14:15
Gjøa		
Yajun Zhu, Industrial-Data Networks,
				Softing Industrial Automation GmbH
		“MobiLink Live demo / Understanding Industrial 4.0”

13:45-14:15
Maud/Fram Bjørn Olsen, Salgssjef Installasjonsmateriell 				Malte Winje Automasjon
		“Lysstyring med Eltako’s løsninger”
		
-Desentralisert trådløs styring, aktuatorer, kapasitet og 		
		
muligheter
		
-Sentraliserte DIN monterte trådløse og kablede løsninger og
		
muligheter
		
-Trådløse sensorer
		
-Touch server for programmering og betjening av lys styring
		
systemet
14:30-15:00
Hvitsten
Raymond van der Tas and Arthur Blom – 		
				ICONICS.
		“Information management made easy by using self-serving
		
dashboards. Turn connected field service into your competitive
		advantage.”
		
15:00-				
Utenfor messe: Litt mer å bite i.

15:15-15:45
Hvitsten
Terje Heggeland: Trafsys
				“Innovasjon – Neste generasjons teknologi for
				sikkerhetsløsninger innen trafikk”
Trafsys utvikler unike og smarte løsninger for å kunne møte trafikkmyndighetenes fremtidig behov for sikrere, mer effektive og miljøvennlige transportsystem.
Presentasjon av Evacsound og Trafsense Road Monitoring System

16:00-16:30
Hvitsten
Morten Røvik, - Produktiv Norge AS 				GettingThings Done (GTD)
				“Introduksjon til stressfri produktivitet”

