NETVÆRK

IIoT Industrial Internet of Things
DIT
UDBYTTE

Hvad er IIoT? – Og hvad kan IIoT gøre for din virksomhed?
Industriel Internet of Things (IIoT) muliggør overvågning, analyse og behandling af data
på nye måder via IOT-platforme. Produktionen kan effektiviseres, - proceslinjer kan f.eks.
sættes op til at bestille materialer fra lager / leverandør, tilkalde kvalitetstekniker, servicetekniker, osv.. Som maskinbygger er viden om IIoT også væsentlig – og integrationen af IIoT
i fremtidens produkter bliver afgørende for konkurrenceevnen.
Netværket skaber et forum, hvor brugere og potentielle brugere mødes for at lære mere
om mulighederne i IIoT, - diskutere løsninger og dele erfaringer. Netværket er et fagligt netværk, målrettet dem, der i hverdagen er / kunne blive brugere af IIoT.

MÅLGRUPPE
OG ANSVAR

Netværket er for virksomheder i følgende kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Tovholder på netværket er Billund Erhvervsfremme,
v. Stine Høgholt, mail: sth@billunderhverv.dk, direkte tlf.: 9282 6965.

FORM OG
INDFLYDELSE

Netværket laver en mødekalender for et år ad gangen, - 4 møder / år. Dagsordenen sammensættes af deltagerne i samarbejde med netværks-tovholderen. Møderne foregår på
skift hos en værtsvirksomhed (en af deltagerne).
Netværket kan vælge at invitere forskellige videns-personer ind til at give oplæg, - f.eks.
omkring: Hvilke IIoT- værktøjer der findes / hvordan teknologibarrieren overvindes og virksomheden kommer godt i gang / Hvilke tilskudsordninger der findes på området / aktuelle
eksempler hvor IIoT er anvendt / o.a..

TILMEDING

Det er gratis at deltage i netværket, - dog vil indkøb af eksperter kræve at deltagerne betaler
evt. honorar til disse.
Første møde i netværket afholdes i januar 2022, hvor mødeplan og emner drøftes.
Der er løbende tilmelding indtil netværket er fuldtegnet med max. 15 deltagere. Tilmelding
sker ved at kontakte Billund Erhvervsfremme, Stine Høgholt, mail: sth@billunderhverv.dk,
direkte tlf.: 9282 6965.

Community for DIGITAL OG BÆREDYGTIG PRODUKTION i Trekantområdet udbydes af:

