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Fra en produktionsvirksomhed
til en datavirksomhed
Med 120.000 medarbejdere i mere end 150 lande og mere end
$ 30 milliarder i årligt salg på globalt plan har Johnson Controls været
en af de bedste producenter af bygningsteknologier og -løsninger
i mere end 100 år. Se, hvordan de bruger IoT til at indvarsle den næste
æra, hvor kundernes resultater er datadrevne.

Se nu

I sidste ende handler det om at arbejde sig baglæns fra kundens krav
og identificere, hvilke slags problemer vi har brug for at løse, og hvad
der vil være den mest optimale måde at løse disse problemer på.
Vineet Sinha,
GM Enterprise Management and Smart Connected Equipment,
Johnson Controls

Tre bedste fremgangsmåder fra Johnson Controls
01

Datadrevet – omfavn
ideen om ikke blot at være
en produktionsvirksomhed, men
også en datadrevet virksomhed
med fokus på service. Få
bugt med enhver frygt, som
forandringen skaber, ved at
undervise og lære sammen
med jeres kunder.

02

Mindset med fokus på
løsninger – arbejd jer baglæns
fra kundernes krav. Identificer
først problemer, lav hypotetiske
procesløsninger, og se derefter,
hvordan IoT kan bruges
til at opnå resultaterne.

03

Sikkerhed – opbyg ekstra
cybersikkerhedskapacitet
i jeres IOT-løsninger efter
behov, og overvej yderligere
cybersikkerhedsprocesser
for at sikre, at data og
privatliv beskyttes.
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De førende energiselskaber lægger
planer om skaleret effekt af IoT
Schneider Electric beskæftiger ca. 144.000 personer og har en rig
historie som global leder inden for energistyring og automatisering.
Se, hvordan de vælger og implementerer IoT-projekter, hvor
skalerbarhed planlægges fra starten.

Se nu

Det første, I skal gøre, er at finde den rigtige maskine til at teste jeres
løsning. Så det skal være en rigtig vigtig maskine, måske med en
masse problemer, eller hvor effekten vil være meget markant.
Mathieu Pompeo,
Smart Factory Project Leader,
Schneider Electric

Tre bedste fremgangsmåder fra Schneider Electric
01

Skalerbarhed – Hvis I fra
begyndelsen skaber en arkitektur,
der kan skalere IOT gennem
jeres økosystem, bliver det
meget nemmere at gentage
successen på tværs af forskellige
produktionstrin.

02

Test klogt – find den rigtige
maskine til at teste jeres løsning;
det skal være en, der har
potentialet til at have en stor
effekt, så I har et stærkt proof
of concept for IoT, som I så kan
bruge til at skabe støtte i forhold
til ekspansion.

03

Medarbejderengagement –
identificer de færdigheder og det
personale, der skal bruges til jeres
projekt, og få disse personer involveret
på forhånd. Uddan driftspersonale
efter behov før implementeringen,
så de kan bruge de oplysninger,
jeres enheder registrerer.
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Succesfuld producent af snacks
forbereder sig på global vækst
Majans er en af de største familieejede fødevareselskaber inden
for snacks i Australien og beskæftiger 120 mennesker på sit anlæg
i Queensland. Se, hvordan virksomheden forbedrer effektiviteten
og moderniserer driften ét skridt ad gangen.

Se nu

Vi så ikke IoT som en omkostning, men som en investering, og vi så det
som en måde at undgå omkostninger på. Hele virksomheden ønskede
at investere pengene nu, så vi kunne spare penge i vores daglige drift.

Andrew McManus,
Manufacturing Manager,
Majans

Tre bedste fremgangsmåder fra Majans
01

Finansielle konsekvenser –
italesæt IOT som en måde at
spare penge på i den daglige
drift for at få interessenterne
ombord, fordi det øger støtten
og gør udrulningen nemmere.

02

Start i det små – planlæg
IoT-infrastruktur, der er klar til
skalering, ved at identificere én
enkelt fabrikslinje og en eller to
ting, I vil måle, for at begrænse
kompleksiteten ved at skulle
koordinere forskellige teknologier,
maskiner og systemer. Skalér
derefter op, og udrul ud på tværs
af andre processer.

03

Interoperabilitet – administrer
de udfordringer, som flere
platforme og teknologier
giver, ved at udnytte/
vælge jeres leverandører
og partnere omhyggeligt.
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Indledning
Sidste gang I var på en messe eller konference, hørte I så om jeres
konkurrent, og hvordan de bruger IoT? Internet of Things også kaldet IoT
er det nyeste buzzword i teknologiverdenen. Det er noget, der virkeligt
sætter en ny dagsorden, fordi den kan skabe forretningsmæssig værdi ud
fra data, der tidligere har været skjulte, og det gælder især producenter.
Lad ikke bekymringer om omkostninger, kompleksitet eller sikkerhed
holde jer tilbage. Det er alt sammen noget, der kan styres, og I ønsker
bestemt ikke at komme bag ud af dansen, bare fordi I ikke er sikre på,
hvordan I kommer i gang med Industry 4.0.
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Læs om førende
virksomheder
"Er ikke IoT dyrt?"
Det er en enorm nyskabende ting i vores branche, at vi bliver i stand til
at få mere direkte kontakt med vores slutkunder, spore vores enheder,
spore, hvordan enhederne og udstyret yder, men også derefter også
mulighederne for at aflede nye forretningsmodeller og skabe nye
værdistrømme, der hjælper vores kunder med at få mere ud af det, de har.
Michael MacKenzie,
Vice President of EcoStruxure Technology Platforms,
Schneider Electric

Det er muligvis sådan, men det behøver det ikke være. Det virkelige trick
er at forstå, hvad de reelle og samlede omkostninger vil være, og hvilket
investeringsafkast I kan forvente. Start med jeres udfordringer. Hvad er det,
I prøver at løse? Derefter kan I se på de omkostninger, der er forbundet
med dette problem nu, hvilke IoT-investeringer det kræver, og hvad den
forventede besparelse er, så I har noget at sammenligne med.
Den gode nyhed er, at I ikke behøver regne det hele ud selv. En pålidelig
partner kan hjælpe dig med at se realistisk på processen og tilbyde flere
muligheder afhængigt af jeres behov og budget – det kan være alt
lige fra simple enhedssensorer, der er koblet til jeres eksisterende brown
field-faciliteter, til en fuldt administreret løsning med en pris pr. enhed,
så I ved præcis, hvad det kommer til at koste nu og over tid.
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"Vi ved ikke, hvor vi skal begynde."
Det råd, jeg ville give enhver organisation, er først og fremmest
at forstå problemet. Forelsk jer i problemet, ikke løsningen. Og når
I forstår problemet, skal I indgå samarbejde med nogen, der kan
levere løsninger, der giver gode fremtidsmuligheder. Det kunne
f.eks. være Microsoft, som efter min fornemmelse står meget
stærkt i markedet i øjeblikket.
Shane O’Neill,
Enterprise Infrastructure Architect og IoT Lead,
Rolls Royce

For mange producenter, især små og mellemstore virksomheder,
virker IoT og dets kompleksitet overvældende. Det kan være svært
at vide, hvor man skal begynde, hvad der skal indgå, om ny teknologi
er påkrævet, og hvad indvirkningen på jeres virksomhed vil være.
Det er en god strategi at starte i det små. I kan skalere løsningen
over tid og foretage yderligere investeringer, når dette giver bedst
mening for jeres virksomhed. Når den første implementering kører
problemfrit, kan I udskalere.
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"Hvad med sikkerhed?"
Fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er det nødvendigt at styre aktiverne
i produktionsmiljøet. I kan selvfølgelig ikke afbryde produktionen, men
I er nødt til at opretholde en form for sikkerhed i det miljø.
Doug Weber,
Business Manager, Analytics & Collaboration,
Rockwell Automation

Uden ordentlig planlægning og overvågning har IoT potentialet
til at afsløre eller introducere sårbarheder på områder som f.eks.
enhedsstyring og databeskyttelse, så sikkerhed skal være øverst på jeres
prioritetsliste. Men det bør ikke forhindre jer i at bruge IoT til at styrke
jeres virksomhed. Det betyder, at I skal vælge jeres teknologipartnere
med stor omhu. Microsoft indbygger sikkerhed på alle niveauer i vores
produkter og tjenester. Azure IoT er bygget til at skabe ro i sindet og
har en tilgang fra start til slut, der bevarer styringen og tilliden til data,
enheder og applikationer.
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IoT-vækst:
set i tal
IoT vokser i organisationer af alle størrelser, og I behøver
ikke være en stor virksomhed for at kunne se fordelene.

267 mia. dollars
Forventet forbrug på IoT
fra producenter frem mod 202011

100+ mio. dollars
Gennemsnitlig stigning i driftsindtægterne blandt
de virksomheder, der er længst fremme med deres
digitale transformation2

25,1 mia.
Gartner forudser, at der er 25,1 mia. installerede
IoT-enheder ved udgangen af 20213
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Hvad er IoT?
Jeres ting + sensorer

Dataanalyse + indblik

Handlinger + beslutningstagning

Det er lige præcis, hvad Internet of Things er. Jeres ting – maskiner,
lastbiler, produkter og alle former for udstyr eller varige forbrugsgoder –
er udstyret med sensorer til indsamling og overførsel af data.
Alle jeres ting er forbundet via internettet, så jeres forretningssystemer
kan modtage og analysere disse data for at få indsigt. Derefter kan
I træffe beslutninger baseret på disse data eller angive, at der skal udføres
automatiserede handlinger, der udløses af et sæt specifikke betingelser.
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Sådan gavner IoT
jeres virksomhed
Nu, hvor I kan udnytte det udstyr, I allerede har, og bruge det til at indsamle
data, der giver ny indsigt, hvordan kan I så få det til at gavne jeres virksomhed?

Disse otte IoT-scenarier giver virksomheder reel værdi:
Fjernovervågning

Forudsigende vedligeholdelse

Indlæs data fra enheder, og
overvåg ydeevnen for at
forbedre virksomhedssystemerne.

Analysér ydeevne og tilstand
af udstyr og maskiner, anvend
advanced analytics for at
forudsige, hvornår der er
behov for vedligeholdelse.

Forbunden forsyningskæde

Anlægsstyring

Få realtidsindsigt for at øge
effektiviteten, sikre højere
kvalitet og minimere tab
i hele forsyningskæden.

Styr jeres rum, bygninger,
fabrikker og marker for at
reducere spild, optimere
effektiviteten og øge
produktiviteten.

Driftssikkerhed

Forbundne produkter

Bland alle operationelle data
sammen, analysér dem i realtid
og over tid med en historiker,
og optimer jeres processer.

Gå fra salg af produkter
til salg af resultater for at
forbedre kundeengagementet,
servicekvaliteten og
transformere jeres virksomhed.

Overordnet
udstyrseffektivitet

Præcisionslandbrug

Maksimer ydeevnen af
jeres maskiner, processer
og produktionslinjer ved at
sikre optimal drift i forhold
til den designede kapacitet.

overvåge, styre og optimere
brugen af jord, vand og
andre ressourcer ved at
indsamle data, der beriger
beslutningsprocessen og fører
til maksimering af udbyttet.
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Overvej dette scenarie i produktionen. Hver gang en del af linjen
står stille, koster det ikke kun penge at få løst problemet, men I går
også glip af overskud, der ikke genereres, mens den er nede. Og
hver gang I kommer ud for råmateriale eller dele i dårlig kvalitet eller
produktionsfejl, er der masser af spild og udgifter forbundet med
problemet. Hvad hvis I vidste, hvornår en afbrydelse sandsynligvis
ville ske, før den faktisk gjorde det? Eller I kunne opdage
kvalitetsproblemer før i slutningen af linjen? Hvad hvis I kunne
opdage problemer for kunder, der bruger jeres produkter, så service
bliver en integreret del af jeres brand? Med IoT får I disse muligheder.

Planlæg succes
Når I har besluttet, at I har brug for den forretningsværdi, som kun IoT kan
levere, er det blevet tid til at planlægge. Ifølge en undersøgelse fra 2018, der
blev udført af Keystone og omhandlede implementering af IoT, handler den
største overvejelse om forandringsledelse internt i virksomheden. En vellykket
anvendelse af IoT afhænger af, at der skabes forpligtelse i forhold til initiativet,
der både gælder oppe fra ned og nede fra og op, samt samarbejde på tværs
af funktionerne. Intern forandringsledelse er ofte der, hvor virksomhederne
står over for de største problemer. De kan stå over for modstand mod
forandring både fra ledelse og medarbejdere eller finde det vanskeligt
at fremme samarbejde på tværs af funktioner.

Få ledelsen med ombord
Det kan være en udfordring at få støtte oppe fra og ned, hvis projektet
opfattes som værende "blot endnu et it-initiativ". Og det er vigtigt at få lederne
i organisation til at købe præmissen. Det er der en række årsager til, f.eks. at:
•
•
•
•
•

Sikre den nødvendige finansiering
Få det til at flugte med måletallene, der gælder for hele virksomheden
Vise, at virksomheden går "all in"
Sørge for det nødvendige personale til at støtte initiativet
Åbne op for tværfunktionelle teams
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I vil med større sandsynlighed få den krævede støtte ved at se det ud
fra ledernes synspunkt. Det er meget vigtigt at få udformet projektet
med hensyn til, hvordan det opfylder specifikke forretningsmæssige
behov. Hvis I starter med at rådføre jer med kunderne, kan der også
blive skabt dokumentation for den effekt, jeres initiativ kunne have. Brug
af dokumentation for konkurrenternes aktiviteter kan også understrege,
hvor vigtigt det er at kunne konkurrere effektivt ved hjælp af IoT og
påvise levedygtighed, sådan som det kan ses hos konkurrenterne.

Motivere anvendelse hos medarbejdere
Det kan være en udfordring at få støtte nede fra og op, hvis
medarbejderne opfatter IoT som en trussel mod deres nuværende
job og velkendte måder at arbejde på. Men det er kritisk og kan
have en uhyre positiv effekt på kultur, moral og de overordnede
forretningsmæssige resultater ved at:
•
•
•
•
•

Sikre, at organisationen har den nødvendige ekspertise til
at understøtte et IoT-initiativ
Identificere prioriterede uddannelseskrav
Udarbejde implementeringsplaner, der maksimerer den
interne anvendelse
Få jeres organisation til at flugte med et fælles sæt mål og måletal
Tydeligt kommunikere, hvordan Industry 4,0 støtter
arbejdsstyrken og udvikler organisationen

Få medarbejderne til at føle, at de har noget at skulle sige i forhold
til forandringerne, ved at kommunikere gennemsigtigt og hyppigt
og vise, hvordan IoT vil bidrage til at nå firmaets mål, samt klart
definere eventuelle nødvendige ændringer i kulturen. Uddannelse
af eksisterende medarbejdere er også vigtigt i forhold til at få deres
støtte. Identificer dem med de rigtige egenskaber såsom nysgerrighed
om data og interesser inden for teknologi, og uddan dem i form
af e-læringsmoduler, IoT-videoer, personlige kurser, instruktioner
fra ekspert eller onlineklasser. Der vil næsten altid være behov for
nyt talent, og det gælder ofte på områder som teknik, dataanalyse
og IoT-ledelse. Det er vigtigt at få HR-afdelingen med på begge fronter.
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Oprette et team på tværs af funktioner
Silobaserede organisatoriske strukturer tilpasser sig ofte ikke godt
i forhold til kravene til digital omstilling. IoT-initiativer spænder
generelt over mange divisioner i en stor virksomhed og kræver
justering og samarbejde på tværs af teams. Det er afgørende, at
der dannes et bevidst tværfunktionelt team, hvis det skal lykkes.
Der opstod tre muligheder i Keystones forskning for at strukturere
et sådant team:
•
•
•

Selvstændig forretningsenhed med økonomisk ansvar
for intelligente, forbundne produkter
Styringsgruppe på tværs af forretningsenheder bestående
af meningsdannere på tværs af forretningsenheder
Ekspertisecenter, et separat omkostningssted, som andre
forretningsenheder kan henvende sig til for at få hjælp

Uden klare retningslinjer deltager uensartede teams ofte
i ukoordinerede bestræbelser, der fører til dårlig eller inkonsekvent
implementering. Nedbrydning af siloer ved at oprette
et tværfunktionelt team giver det tværfaglige input, der er nødvendigt
for at definere en vellykket vej fremad, og sikrer adgang til indsigt
og nødvendige data, der går på tværs af eksisterende afdelinger.

Forpligte sig i forhold til data
For at få succes med IoT har en virksomhed brug for en datadrevet
kultur, der gør dataindsamling, dataadgang, databeskyttelse og
datasikkerhed til omdrejningspunktet for, hvordan medarbejderne
tænker om de oplysninger, der registreres af enheder og sensorer.
Dette behov for data og samarbejde omkring data går på tværs af
teams, funktioner og forretningsområder. Data er livsnerven i IoT, men
den fulde værdi af data kan kun realiseres, når alle forretningsenheder
er med ombord. Dataværdien vokser eksponentielt, når
forretningsenheder koordinerer og deler med hinanden.
Med det for øje er det afgørende at have en plan for data fra
begyndelsen og gøre interoperabilitet – herunder centralisering
af oplysninger (i en enkelt datasø), ensartede grænseflader mellem
applikationer, standardiserede integrationsmuligheder og åbne
standarder – til en del af udvælgelseskriterierne for IoT-platforme.

15

Marts 2019

Planlæg succes

Derudover skal dataanalyse gøres til en prioritet, hvis den ikke allerede
er det. Dette kræver datakendskab fra interessenter, som måske ikke
tidligere har set målinger og analyser som vigtige krav til deres roller.
Producenter vil gerne optimere brugen af eksisterende kapaciteter på
tværs af organisationen og også identificere manglende færdigheder
på nye afgørende områder – herunder ikke kun IoT og datavidenskaber,
men også arkitektur, kunstig intelligens og maskinlæring.

16

Marts 2019

Kom i gang med Microsoft

17

Kom i gang med
Microsoft
Via Azure IoT tilbyder Microsoft et komplet udvalg af sikrede løsninger
til IoT-scenarier i produktionen. Og vi ved, hvor vigtigt det er at tage
udgangspunkt i jeres nuværende situation, starte småt og skalere
succesfulde løsninger, ligesom vi tilbyder løsninger til alle niveauer
af automatisering eller kontrol, som I vil have i jeres virksomhed.
I vil gerne vælge den rigtige partner, der kan vise jer vejen og hjælpe.
Og vi har givet producenter de nødvendige muligheder i årtier,
og det gælder lige fra front office til fabriksgulvet. Med det største
partnerøkosystem i verden og veldokumenterede resultater inden
for IoT er Microsoft klar til at hjælpe – nu og i fremtiden.

Hvem kan jeg tale med om IoT?
Hvad kan jeg dele med mit tekniske team?
Hvem kan hjælpe mig med at konfigurere min IoT-løsning?

1

https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10

2

Interviews foretaget af Keystone Strategy i perioden oktober 2015-marts 2016 – gradvist stigende
driftsindtægter på 100 mio. dollars er baseret på medianen for virksomhedens omsætning på
3,4 mia. dollars

3

Gartner Getting Started: How to Strategize, Prepare, Plan and Manage Enterprise IoT Projects,
Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12. april 2018
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