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3Mars 2019 Videoer

01 
Datadrevet – omfavner ikke bare 
det å være et produksjonsselskap, 
men også det å være et data- og 
tjenestedrevet selskap. Demp 
eventuell angst rundt endringen 
ved å undervise og lære sammen 
med kundene dine. 

02 
Løsningstankesett –  arbeid 
ut i fra kravene kundene dine 
har. Først identifiser problemer, 
hypoteser så prosessløsninger, 
og se deretter hvordan IoT kan 
brukes for å få resultatene.

03 
Sikkerhet – bygg ytterligere 
nettverkssikkerhetsfunksjoner 
i IoT-løsningene dine etter 
behov, og vurder andre 
nettverkssikkerhetsprosesser 
for å sikre at data og personvern 
er beskyttet. 

Fra et produksjonsfirma  
til et datafirma
Med 120 000 ansatte i mer enn 150 land og over 30 milliarder USD i 
årlig globalt salg, har Johnson Controls vært en topp-produsent av 
bygningsteknologi og løsninger i mer enn 100 år. Se hvordan de bruker  
IoT til å innlede den neste æra med datadrevet suksess for kundene 
sine. 

 
Se nå 

Til syvende og sist handler det om å jobbe ut i fra kundenes krav, og 
identifisere hva slags problemer vi må løse, og hva som er den beste 
måten å løse disse problemene på.

Vineet Sinha, 
GM Enterprise Management and Smart Connected Equipment,  
Johnson Controls

Tre gode fremgangsmåter fra Johnson Controls

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/JH5o71vbPbTjbuVMq5tNKB
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Toppleder i energibransjen 
planlegger en skalert effekt av IoT
Schneider Electric sysselsetter cirka 144 000 personer og har en rik 
historie som global leder innen energistyring og automatisering. Se 
hvordan de velger ut og implementerer IoT-prosjekter, og planlegger 
for skalerbarhet fra starten. 

 
Se nå 

Det første du må gjøre er å finne den riktige maskinen å teste 
løsningen din på. Så det må være en veldig viktig maskin, gjerne en 
med flere problemer, eller en hvor virkningen kan bli veldig stor.

Mathieu Pompeo, 
Smart Factory Project Leader, 
Schneider Electric

01 
Skalerbarhet – ved å opprette 
en arkitektur som kan skalere IoT 
gjennom økosystemet helt fra 
begynnelsen, er det være mye 
enklere å gjenskape suksess på 
tvers av ulike produksjonstrinn. 

02
Test klokt – finn riktig maskin 
å teste løsningen på, en som har 
potensialet til å vise høy effekt, 
slik at du har et sterkt bevis på 
IoT-konseptet for å bygge støtte 
rundt utvidelsen. 

03 
Arbeidsstyrke-engasjement – 
identifiser hvilke ferdigheter og ansatte 
som er nødvendige for prosjektet, 
og involvere disse personene på 
forhånd. Tren driftspersonalet etter 
behov før implementeringen, slik at 
de kan bruke informasjonen enhetene 
dine fanger opp. 

Tre best praksiser fra Schneider Electric

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/qdQEfLRbADr3VFvmUSG1Qw
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Vellykket snackprodusent 
forbereder global vekst
Majans, ett av de største familieeide snackmatselskapene i Australia, 
sysselsetter 120 personer i anlegget sitt i Queensland. Se hvordan 
selskapet forbedrer driftseffektiviteten- og moderniseringen et skritt 
om gangen.   

 
Se nå 

Vi så ikke på IoT som en kostnad, vi så på det som en investering, og 
vi så det som et kostnadsunngåelsesprogram. Hele virksomheten var 
forpliktet til å sette inn pengene nå, slik at vi kan spare penger i vår 
daglige drift.
 
Andrew McManus, 
Manufacturing Manager, 
Majans

01 
Økonomisk innvirkning – Plasser 
IoT som en måte å spare penger 
i den daglige driften for å få 
interessentene om bord, noe som 
øker støtten og gjøre utrullingen 
enklere.

02 
Begynn i det små – Planlegg den 
skaleringsklare IoT-infrastrukturen 
ved å identifisere én enkel 
fabrikklinje og én eller to ting du 
vil måle for å få kompleksiteten 
ved å koordinere ulike teknologier, 
maskiner og systemer. Deretter 
skalerer du opp og ruller ut på tvers 
av andre prosesser.

03 
Interoperabilitet – håndter 
utfordringene rundt flere 
plattformer og teknologier 
ved å utnytte/velge 
leverandører og partnere nøye.

Tre beste praksiser fra Majans

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/EbxrgVU82mwvtXaRE7MCJv
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Innledning

Hørte du om konkurrenten din og hvordan de bruker IoT sist gang du 
var på en messe eller konferanse? Internet of things (IoT) er mer enn 
det nyeste moteordet innen teknologi. Det er en ekte gamechanger 
som kan skape forretningsverdi fra tidligere skjulte data, spesielt for 
produsenter. 

Ikke la bekymringer om kostnader, kompleksitet eller sikkerhet holde 
deg tilbake. Alle er håndterbare, og du ønsker ikke å henge etter bare 
fordi du er usikker på hvor du skal begynne med Industry 4.0. 
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Lær av ledende 
selskaper

“Er ikke IoT dyrt?”

Det er en stor disrupsjon i vår bransje å kunne ha direkte kontakt 
med sluttbrukerkundene våre, kunne spore enhetene, og spore 
hvordan enhetene og utstyret presterer, samt også utlede nye 
forretningsmodeller og nye verdistrømmer som hjelper kundene  
med å gjøre mer med det de har.

Michael Mackenzie, 
Vice President hos EcoStruxure Technology Platforms, 
Schneider Electric 

Det kan være slik, men det trenger ikke å være slik. Det virkelige trikset 
er å forstå hva den sanne og komplette kostnaden kommer til å bli 
og hvilken AVKASTNING du kan forvente. Du gjør lurt i å starte med 
utfordringene dine. Hva er det du prøver å løse? Deretter kan du se 
på kostnadene forbundet med problemet nå, IoT-investeringen som 
kreves, samt forventede besparelser for sammenligning. 

Den gode nyheten er at du ikke trenger å finne ut av alt dette selv. 
En pålitelig partner kan hjelpe deg med å se realistisk på prosessen og 
foreslå forskjellige løsninger avhengig av dine behov og ditt budsjett 
– alt fra enkle enhetssensorer som er koblet til eksisterende systemer, 
til en fullstendig administrert løsning som er priset per enhet, slik at du 
vet akkurat hva investeringen kommer til å koste deg nå og i fremtiden. 

Lær av ledende selskaper
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“Vi vet ikke hvor vi skal begynne.”

Rådet jeg ville gi enhver organisasjon er å først og fremst forstå 
problemet. Bli forelsket i problemet, ikke løsningen. Og når du 
forstår problemet, så finn en samarbeidspartner som kan ta seg 
med fremtidsrike løsninger som Microsoft, som jeg føler er veldig 
sterk i sin markedsplass for øyeblikket.

Shane O'Neill,  
Enterprise Infrastructure Architect and IoT Lead,  
Rolls Royce

 
Mange produsenter, særlig små og mellomstore, blir overveldet av IoT 
og alle de forskjellige delene. Det kan være vanskelig å vite hvor du skal 
begynne, hva omfanget bør være, om ny teknologi er nødvendig, og 
hvordan det kommer til å påvirke virksomheten din. Å begynne i det 
små er en god strategi. Du kan skalere over tid og gjøre ytterligere 
investeringer der det er mest fornuftig for bedriften. Når den første 
distribusjonen fungerer knirkefritt, kan du skalere ut. 
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“Hva med sikkerheten?”

Anleggsmidlene i produksjonsmiljøet må administreres ut ifra et 
sikkerhetssynspunkt. Selvfølgelig kan du ikke avbryte produksjonen,  
men du må opprettholde en slags sikkerhet i dette miljøet.

Doug Weber,  
Business Manager, Analytics & Collaboration, 
Rockwell Automation

 
Uten ordentlig planlegging og kontroll har IoT potensialet til å 
avdekke eller innføre sårbarheter i områder som enhetskontroll 
og datapersonvern, slik at sikkerheten din bør være på toppen av 
bevisstheten. Men det bør ikke hindre deg fra å dra nytte av IoT 
for å forbedre virksomheten din. Det betyr derimot at du bør velge 
teknologipartnere med omhu. I Microsoft bygger vi inn sikkerhet 
i produktene og tjenestene våre på alle nivåer. Azure IoT er bygget 
for fred i sinnet med en ende-til-ende-tilnærming for å opprettholde 
kontroll og tillit til data, enheter og apper. 
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267 milliarder USD
Produsenters antatte IoT-utgifter innen 20201

Over 100 millioner USD
Gjennomsnittlig økning i driftsinntekter blant  
de mest digitalt transformerte bedriftene2

25,1 milliarder
Gartner spår 25,1 milliarder installerte IoT-enheter  
innen utgangen av 20213

IoT-vekst:  
etter tallene
IoT vokser i organisasjoner av alle størrelser, og du trenger  
ikke å være en stor bedrift for å kunne se fordelene.
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Hva er IoT?

Internet of Things er nettopp det. Tingene dine – maskiner, lastebiler, 
produkter, alle typer enheter eller varige goder – er utstyrt med 
funksjoner for datainnsamling og -overføring. Alle tingene dine er 
tilkoblet via internett, slik at forretningssystemene kan motta og 
analysere disse dataene for innsikt. Deretter kan du handle ut fra 
dataene, med diskrete avgjørelser eller på en automatisert måte 
som utløses av et bestemt sett med betingelser. 

Tingene dine og sensorer

Dataanalyse og innsikt

Handling og beslutningstakning,
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Slik drar bedriften din 
nytte av IoT
Nå som du kan utnytte utstyret du allerede har, og bruke det til å samle inn data 
som avslører ny innsikt, hvordan kan du dra nytte av dette for bedriften din? 

Disse åtte IoT-scenariene gir reell verdi til bedrifter: 

Hent inn data fra enhetene 
og overvåk ytelsen 
for å kunne forbedre 
forretningssystemene.

Analyser ytelsen og tilstanden 
til utstyr og maskiner, og bruk 
avanserte analyser for å forutsi 
når vedlikehold er nødvendig.

Fjernovervåking prediktivt vedlikehold

Få sanntidsinnsikt for å oppnå 
større effektivitet, sikre høyere 
kvalitet og minimere tap i hele 
forsyningskjeden.

Administrer områder, 
bygninger, fabrikker og felt for 
å redusere avfall, optimalisere 
effektiviteten og øke 
produktiviteten.

Tilkoblet forsyningskjede Administrasjon av anlegg

Bland alle operative data, 
analysere dem i sanntid og 
over tid sammen med en 
historiker, og optimaliser 
prosessene.

Bytt fra produktsalg til 
salgsresultater for å forbedre 
kundeengasjementet, 
tjenestekvaliteten og 
forvandle bedriften din.

Optimal drift Tilkoblede produkter

Maksimer ytelsen til maskiner, 
prosesser og produksjonslinjer 
ved å sikre optimal drift i 
forhold til designet kapasitet. 

Overvåk, administrer og 
optimaliser bruken av land, 
vann og andre ressurser ved 
å samle inn data som beriker 
beslutningstaking og fører til 
utbyttemaksimering.

Samlet utstyrseffektivitet Presisjonsoppdrett

Slik drar bedriften din nytte av IoT
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Planlegg for suksess
Når du har bestemt deg for at du trenger forretningsverdien som 
bare IoT kan tilby, er det på tide å begynne planleggingen. Ifølge en 
undersøkelse utført av Keystone i 2018 om implementering av IoT, må en 
ta størst hensyn til intern endringsledelse. En vellykket innføring av IoT 
er avhengig av en forpliktelse til initiativet både ovenfra og nedenfra, 
så vel som ett tverrfunksjonelt samarbeid. Intern endringsledelse er ofte 
det vanskeligste området for bedrifter. De kan stå overfor motstand mot 
endringer fra både ledelsen og de ansatte, eller synes det er vanskelig å 
tilrettelegge for samarbeid på tvers av funksjoner. 

Få lederskapets godkjenning
Å få ovenfra og ned støtte kan være utfordrende hvis prosjektet blir sett 
på som “bare et annet IT-initiativ.” Og å få godkjenning fra seniorledere 
i organisasjonen er avgjørende av en rekke årsaker, for eksempel:

• Tiltrekke nødvendig finansiering
• Justere rundt bedriftsmålinger
• Demonstrere at selskapet er “helt med”
• Skaffe nødvendig personell for å støtte initiativet
• Aktivere tverrfunksjonelle team

Vurder dette scenariet i produksjonen. Hver gang en del av 
produksjonslinjen blir ødelagt, koster det ikke bare penger å få det 
fikset, men du går også glipp av fortjenesten som ikke blir generert så 
lenge produksjonen er nede. Og hver gang et råstoff av dårlig kvalitet, 
en del eller produksjonsfeil kommer seg gjennom, blir det mye avfall og 
utgifter knyttet til problemet. Hva om du visste at et brudd kan oppstå 
før det gjør det? Eller du kunne oppdage kvalitetsproblemer før slutten 
av produksjonslinjen? Hva om du kunne oppdage problemer for kunder 
som bruker produktene dine, noe som gjør tjenesten til en integrert del av 
merkevaren din? Med IoT kan du.
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Motivere ansattes godkjenning
Å få støtte nedenfra og opp kan være utfordrende hvis ansatte 
oppfatter IoT som en trussel mot deres nåværende jobber og 
kjente arbeidsmåter. Men det er kritisk og kan ha en enormt positiv 
innvirkning på kultur, moral og generelle forretningsresultater ved å:

• Sikre at organisasjonen har riktig ekspertise for å støtte et IoT-initiativ 
• Identifisere prioriterte opplæringskrav 
• Opprette implementeringsplaner som maksimerer intern innføring 
• Justere organisasjonen mot et felles sett med mål og beregninger
• Tydelig kommunisere hvordan Industry 4.0 skal støtte 

arbeidsstyrken og utvikle organisasjonen

Hjelpe ansatte med å føle at de har en stemme i endringen ved å 
kommunisere transparent og ofte, ved å vise hvordan IoT skal bidra 
til å oppnå selskapets mål, og tydelig definere eventuelle nødvendige 
endringer i kulturen. Opplæring av eksisterende ansatte er også 
nøkkelen til å få deres støtte. Identifisere de med de rette egenskapene 
som for eksempel datanysgjerrighet og teknologisk interesse, og 
gi opplæring i form av e-læringsmoduler, IoT-videoer, personlig 
opplæringsøkter, ekspertinstruksjoner eller online klasser. Det er 
ganske sikkert at det er nødvendig med noen nye talenter også, ofte 
i områdene ingeniørfag, dataanalyse og IoT-lederskap. Det er viktig  
å involvere HR tidlig på begge fronter.

Det er mer sannsynlig at du får nødvendig støtte ved å tenke ut i fra 
ledernes synspunkt. Prosjektutformingen sett i forhold til oppfylling 
av spesifikke forretningsbehov er kritisk, og engasjering i den første 
konsultasjonen med kunder kan hjelpe til med å hente inn bevis for 
virkningen ditt initiativ kan ha. Å bringe inn bevis på konkurrentaktivitet 
kan også fremheve viktigheten av å konkurrere effektivt ved hjelp av IoT, 
og vise levedyktighet som er dokumentert av konkurrentene.
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Opprette et tverrfunksjonelt team
En organisasjon med silo-strukturer justerer seg som oftest ikke godt opp 
mot digitale transformasjonskrav. IoT-initiativer spenner vanligvis over 
mange avdelinger i en bedrift, noe som krever justering og samarbeid på 
tvers av grupper. Å danne et bevisst tverrfunksjonelt team er avgjørende 
for å lykkes. Tre alternativer dukket opp i Keystones undersøkelse for 
struktureringen av et slikt team:

• Frittstående forretningsenhet med P & L ansvar for tilkoblede 
smartprodukter 

• Styresett for ledere på tvers av virksomheter i ulike forretningsenheter
• Center of Excellence, et eget kostnadssenter som andre 

forretningsenheter kan trykke på for støtte

Uten justering utvikler ulike team seg ofte i ukoordinert innsats som 
fører til dårlig eller inkonsekvent gjennomføring. Å bryte ned siloer ved 
å opprette et tverrfunksjonelt team gir den tverrfaglige inngangen som 
trengs for å definere en vellykket bane, og sikrer tilgang til innsikt og 
nødvendige data som skjærer gjennom eksisterende avdelinger. 

Forplikte seg til data 
For å lykkes med IoT trenger et selskap en datadrevet kultur som 
gjør datainnsamling, datatilgang, personvern og datasikkerhet til 
kjerneaspekter for hvordan ansatte tenker på informasjonen som fanges 
opp av enheter og sensorer. Dette behovet for data, og samarbeid 
rundt data, går på tvers av team, funksjoner og linjer i virksomheten. 
Data er selve livsnerven i IoT, men den fullstendige verdien av data kan 
bare realiseres når alle forretningsenheter er med. Dataverdien vokser 
eksponensielt når forretningsenheter koordinerer og deler. 

For dette formålet er det avgjørende å ha en dataplan fra begynnelsen av, 
og gjøre interoperabilitet – inkludert sentralisering av informasjon (i én 
datasjø), konsekvente grensesnitt mellom programmer, standardiserte 
integreringsmuligheter og åpne standarder – til en del av utvalgskriteriene  
for IoT-plattformer.
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I tillegg må dataanalyse bli prioritert hvis det ikke allerede er det. Dette 
krever dataleseferdigheter fra interessenter som kanskje ikke tidligere 
har sett beregninger og analyser som viktige krav i rollene sine. 
Produsenter vil ønske å optimalisere bruken av eksisterende kapasiteter 
på tvers av organisasjonen og også identifisere kompetansegap i nye, 
viktige områder – dette inkluderer ikke bare IoT og datavitenskaper, 
men også arkitektur, kunstig intelligens og maskinlæring.
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© 2019 Microsoft Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. Dette dokumentet leveres 
uten noen form for garanti. Informasjonen og synspunktene som uttrykkes i dette 
dokumentet, inkludert nettadresser og andre referanser til Internett-sider, kan endres 
uten forvarsel. Du har ansvaret for eventuelle risikoer ved bruk av det. Dette dokumentet 
gir deg ikke noen juridiske rettigheter i tilknytning til åndsrett i Microsoft-produkter. 
Du kan kopiere og bruke dette dokumentet til interne referanseformål.

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

2  Keystone Strategi-intervjuer oktober 2015 – mars 2016. Økningen i driftsinntekt på 100 millioner USD 
er basert på gjennomsnittlig bedriftsinntekt på 3,4 milliard USD

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

Kom i gang med 
Microsoft
Gjennom Azure IoT tilbyr Microsoft et komplett utvalg av sikrede 
løsninger for IoT-scenarier i produksjon. Vi vet hvor viktig det er å 
møte deg der du er, begynne i det små og så skalere etter hvert.  
Vi tilbyr alternativer uansett hvilken grad av automatisering eller  
kontroll du ønsker for din bedrift. 

Du ønsker å velge riktig partner til å veilede deg. Og vi har gitt produsenter 
fra hovedkontoret til fabrikkgulvet muligheten i flere tiår. Med det største 
partnerøkosystemet i verden og en dokumentert banerekord for suksess 
i IoT, er Microsoft klar til å hjelpe – nå og i fremtiden.

Hvem kan jeg snakke med om IoT?

Hva kan jeg dele med mitt tekniske team?

Hvem kan hjelpe meg med å konfigurere IoT-
løsningen min?

https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10
http://aka.ms/talkiot
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/nb-no/
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/nb-no/
http://aka.ms/partneriot
http://aka.ms/partneriot

