Functional safety og remote access
- forenelige mål?

Hvorfor konference om functional safety og remote access?

Praktisk information

Cloud, mobilitet og fleksibilitet er blandt de stærkeste teknologiske megatrends i industrien i

Tid
Tirsdag den 17. marts 2015

disse år.
De nye teknologiske løsninger skaber en række nye muligheder for at optimere og styre din
produktion samt dokumentere dine produktionsmål.
Du kan overvåge, programmere, starte og styre maskiner og procesanlæg fra nabolokalet eller i
en anden verdensdel over internettet. Det giver høj oppetid.
Målet med konferencen
Med de nye teknologier følger også nye udfordringer. Målet med denne konference er at oplyse
dig om nye sikkerhedsudfordringer i forbindelse med remote access samt at give inspiration til
forbedring af sikkerhedsarbejdet hos både maskinleverandører og slutbrugere.
Til konferencen vil førende danske virksomheder fortælle om deres løsninger, og du vil høre
erfaringer fra landets fremmeste specialister og rådgivere på området.
Konferencen vil gennemgå reglerne i blandt andet Maskindirektivet og sætte spot på, hvad der
er særligt vigtigt, når der er tale om remote access.
Derudover vil konferencen gennemgå de konkrete faser og værktøjer, som I skal anvende for at
sikre personsikkerheden på jeres virksomhed eller hos jeres maskinkunder.
Konferencen vil endvidere se nærmere på, hvordan I kan etablere en sund sikkerhedskultur, og
hvordan I kan beregne business casen ved at højne sikkerheden på en måde, så selv jeres
CFO kan anerkende det.
Med udgangspunkt i functional safety sætter konferencen også spot på, hvordan remote access
skaber nye udfordringer i forhold til cyber security og fjernprogrammering.
Målgruppe
Konferencen henvender sig til alle, som arbejder med functional safety. Både produktionschefer, sikkerhedsansvarlige, rådgivere, maskinbyggere og systemintegratorer vil kunne få stort
udbytte ved at deltage på konferencen.

Sted
Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup
Pris
Medlemmer af DAu: 1.900 kr. ex. moms.
Abonnenter af DAu: 2.200 kr. ex. moms.
Øvrige
3.900 kr. ex. moms.
Faktura vil blive eftersendt, men tilmelding
er bindende.
Udstiller ved minimessen?
Ønsker du at udstille ved minimessen
koster det dobbelt pris.
Det vil sige:
3.800 kr. for DAu-medlemmer
4.400 kr. for DAu-abonnenter
7.800 kr. for øvrige.
Det giver gratis adgang for 2 personer.
Tilmelding
Via nedenstående link eller send en mail til
Søren Cajus på scp@di.dk
Deadline: Fredag den 13. marts
Tilmeld dig her

DAus konferenceudvalg

Konferencen afholdes i Siemens spritnye danske hovedsæde i Ballerup.
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Søren Cajus, DAu

Konferencen udbydes i samarbejde med:

Functional safety og remote access
- forenelige mål?

Program
08.30 Registrering og kaffe

Praktisk information

09.00 Velkomst

Tid
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Bjarke Scheller Petersen, DAu og Rockwell Automation A/S
09.10 Velkommen til Siemens
Kim Meyer-Jacobsen, Siemens A/S
09.20 Maskindirektivet for begyndere Personsikkerhed og remote access
- Hvad er spillepladen for personsikkerhed i produktionsvirksomheder?
- Hvad er de vigtigste regler og standarder, og hvad er det særlige ved remote Access?
Erik Lund Lauritsen, Lauritsen Analyse & Rådgivning ApS
09.50 Step by step - sådan implementerer du sikker fjernstyring på maskiner og anlæg
- Her er værktøjerne du skal have styr på: MD, standarder, risikovurdering og instruktioner
Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS
10.30 Præsentation af udstillere
1 minuts pitch til hver
10.40 Pause og minimesse
11.10 How to measure the business case in machine safety
David Reade, Business Development Consultant, Safety and Sensing, Rockwell Automation
11.40 Fjernstyret svingbro i Næstved: Kan vi altid stole på kameraet?
- Erfaringer med myndighedsgodkendt trafikantsikker fjernstyringsløsning baseret på kamera
Thomas B. Bjerg, projektleder, COWI A/S
12.10 Frokost og minimesse
13.10 Updates om DAu
Søren Cajus, sekretariatschef, DAu
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13.15 Remote access – sådan vælger du den rigtige tekniske løsning
- Gennemgang af styrker og svagheder ved forskellige typer af løsninger

Tilmeld dig her

Jacob Grove Hinsch, INS SCANDINAVIA. ApS
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13.45 Er der hackere på linjen?

Bjarke Scheller Petersen, Rockwell Automation
Hans Eriksen, Rambøll A/S
Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS
Kim Meyer-Jacobsen, Siemens A/S
Søren Cajus, DAu

- Bliver dine medarbejderes sikkerhed truet, når du har fjernadgang til din produktion?
- Hvad er de særlige sikkerhedsudfordringer ift. cloud og mobile løsninger
Christian Helmundt Bermann, Systems Engineer – Security, CISCO
14.15 Pause og minimesse
14.45 Safety by design – også med remote access
- Er det en god forretning at betale en merpris for maskiner med højere sikkerhedsstandarder?
Thomas E. Hoffmeyer, Rambøll A/S
15.15 Sådan skaber remote access værdi for både maskinleverandøren og slutbrugeren
- Vi har 10 års erfaring med online service og vi har pt over 500 maskiner tilknyttet world wide
Hans-Christian Jørgensen, Electrical Engineering Manager, HAAS-Meincke A/S
15.45 Tak for i dag
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