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Velkommen
Et varmt velkommen til dette års Industri & Design Forum 2018. I år har vi fokus
på digitalisering, produktkonfiguration, produktdesign, datahåndtering i skyen,
Product Lifecycle Management og Plant & Proces.
Kort sagt — de områder hvor det lige nu går rigtigt stærkt. Og områder hvor det
er vigtigt at være med fra start.

Brug dagen i dag på at finde ny inspiration til at optimere din forretning og
hverdag, stil alle de spørgsmål du sidder inde med og få snakket med din
sidemand. Du ved aldrig, hvor den næste gode idé kommer fra.
Rigtig god fornøjelse!

NTI har siden begyndelsen af 1945, da vi startede med en lille
produktion af tegneborde, udviklet os konstant. Vi tog et tidligt
skridt ind i den digitale verden, da AutoCAD kom til Danmark i
1980'erne.
I dag er NTI en af Nordeuropas førende leverandører af omfattende
løsninger til digital informationsstyring til virksomheder inden for
byggeri, design og industri.
Vi har både bredden og dybden, når det kommer til software, elearning, rådgivning/sparring og kurser - og er ikke bange for at sige,
at vi har nogle af Nordeuropas dygtigste konsulenter og undervisere.
Det stiller store krav til os og vores færdigheder - og dét kan vi
lide.

Udstillere

Global e-Training

Droner & 3D Scannere

HSM Autodesk

Få adgang til online elearning døgnet rundt
direkte i de programmer,
du arbejder i. Mulighederne er mange - følg både
faste online kurser og find
svar på specifikke spørgsmål - nemt og enkelt.

Digitalisering kan gøres
langt billigere end tidligere vha. Droner og 3D scannere. Mulighederne er
mange i form af billedmateriale, geotagging, opmåling, tilstand, punktskyer
osv. tilpasset Autodesks
produkter.

Autodesk HSM giver en
problemfri arbejdsgang
fra design til CNCfremstilling. Autodesk
HSM Ultimate omfatter
funktionalitet til 2.5D, 3akse, 3 + 2 akse og 5-akse
bearbejdning samt drejning.

Mød NTI-eksperterne

Simulering

Fusion 360

Vi har samlet alle vores
eksperter og konsulenter
ét sted på en samlet NTIstand. Kom og få en uforpligtende snak og tag gerne helt specifikke spørgsmål med til standen, som
du ønsker svar på.

Med simuleringsanalyser,
kan der simuleres på væske- og gasstrømninger
samt termodynamik. På
den måde er det muligt at
forudsige konsekvenser
og tage hensyn til en række forhold, der kan minimere udviklingstiden.

Fusion 360 forbinder hele
produktudviklingsprocessen i en enkelt cloudbaseret platform. Du kan hurtigt ændre dine designideer med formværktøjer til
at skabe og lege med formen via modelværktøjer og endda efterbehandle.

Keynote Speakers
Nikolaj Sonne
Journalist og DR-vært
Nikolaj Sonne er en af Danmarks førende IT-eksperter med
skarpe holdninger og kommentarer til teknologi, trends og
udvikling.
Nikolaj Sonne tager os i dag med på en finurlig rejse rundt i
digilands både mørke og lyse sider. Hvordan kom vi hertil og,
hvor er det vi - måske - er på vej hen? Få svar på dette og få
et spændende indblik i Kunstig Intelligens, VR, Internet of
Things, 3D print, Droner og Robotter.

Walter Dopplmair
Vice President, EMEA Territory Sales, Autodesk
Walter Dopplmair is responsible for the EMEA Territory Sales
organization at Autodesk, a company that makes software for
people who make things. By 2050, there will be 10 billion
people on Earth. Along with this growing population comes a
growing demand. So how do we make all we need and balance
this with less negative impact? Walter will look at how
automation is changing what we are capable of and how we
can do more, better.

Kundecase - EnerDry

Mads Ravn, Technical Director
EnerDry er et ingeniørfirma, der leverer damptørrer-anlæg og
rådgivning til primært sukkerindustrien og er engageret i både USA, Europa, Rusland og Japan. Udviklingen EnerDry er
gået igennem er typisk for små virksomheder, der vokser ressourcerne i specielt mindre virksomheder er ofte begrænsede, og processen skal foregå parallelt med den primære
forretning. Technical Director Mads Ravn, vil i dag dele hvordan en ændring af arbejdsgange og håndtering af tegnings–
arkiver implementeres så effektivt som muligt.

Program
08:00-08:30

Registrering og morgenmad

08:30-08:40

Velkomst og dagens program

08:40-09:40

“Teknologistorm”
Nikolaj Sonne, Journalist og TV-vært

09:40-10:30

“The Future of Making Things”
Walter Dopplmair, Vice President, EMEA Territory Sales,
Autodesk

10:30-11:00

Pause og networking

11:00-11:45

”Technology Adaption”
Lieven Grauels, Technical Manager Manufacturing, Autodesk

11:45-12:00

“Networking 4.0 - networking med LinkedIn”
Henriette Tamasauskas, Marketing Manager, NTI A/S

12:00-12:30

“Evolution af tegningssystemer i små virksomheder”
Mads Ravn, Technical Director, EnerDry

12:30-13:30

Frokost og networking

Eftermiddagens spor
Gå på opdagelse i de tre forskellige spor med emnerne Digitalisering, Standardisering &
konfiguration og Produktdesign. Du kan frit skifte mellem de forskellige spor, alt efter hvad
der passer ind i dit område og interesse.

Kl.

Spor 1
Digitalisering

13:30-14:15

Spor 2

Spor 3

Standardisering

Produktdesign

& Konfiguration

NTI TOOLS

Standardisering

Inventor til Revit

Oplev hvordan NTI

Ofte ønsker kunder at

Der bliver stadig stillet

TOOLS understøtter hele

sætte deres præg på

højere krav til leverandø-

udviklings-, konstrukti-

standardiserede produk-

rer af produkter og data

ons- og produktionspro-

ter. Se hvorledes dette

til byggeindustrien. Få et

cessen digitalt.

kan løses uden at skulle

indblik i processen med at

starte forfra hver gang.

aflevere CAD data fra

- Razmik Jensen,
Systemkonsulent, NTI

- Rud Tolstrup,
Systemkonsulent, NTI

Inventor til Revit,
- Louise Christensen &
Torben Bo Christensen,
Systemkonsulenter, NTI

14:15-14:45

Pause — Mød eksperterne og dyrk dit netværk

14:45-15:30 PDM-løsning

Indretning og optimering

VR

Bliv præsenteret for en

Brugen af Factory Design Oplev de mange mulighe-

kundeløsning baseret på

er mere end blot et effek- der der er for, at arbejde

Vault Professional. Vi

tivt værktøj til at skabe

med sine eksisterende

gennemgår hele proces-

og håndtere indretnings-

modeller - både fra Inven-

sen, og viser hvordan

forslag - brug det til at

tor, Factory, Fusion360,

løsningen bygges op i et

optimere indretning i

Plant 3D i forhold til 3D

samarbejde mellem kun-

forhold til produktions-

visualisering og Virtual

de og NTI

kapacitet. Lær mere på

Reality.

- René Dyrup Jensen,
Systemkonsulent, NTI

dette indlæg.
- Bjarne Blaabjerg,
Systemkonsulent, NTI

- Rolf Spandet Karstensen,
Systemkonsulent, NTI

Eftermiddagens Fokusmøder*
På fokusmøderne bliver der gået helt i dybden med emnet. Mød andre brugere af
programmerne med de samme problemstillinger som dig, og få svar på dine specifikke
spørgsmål.

Kl.

Rum Plant og Proces

Rum Fusion Lifecycle
Fusion Lifecycle (PLM)

Plant & Proces ERFA-møde
13:30-15.30 Plant og Proces ERFA-mødet er flyttet

Overblik og sporbarhed er nogle af nøg-

ind på I&D Forum for at kunne tilbyde

leordene i en effektiv moderne virksom-

et relevant heldagsprogram for alle.

hed - ikke mindst i en tid, hvor konkur-

Indholdet er tips og tricks, inspiration
samt generel erfaringsudveksling inden for Plant og Proces.

rencen er hård som aldrig før.

- Per Damsgaard Hansen,
Systemkonsulent og Projektleder, NTI

og vil med relevante kundecases inspi-

- Michael Norman Knudsen, Systemkonsulent, NTI

kunder arbejder.

- Steen Wacher, Salgschef, NTI

14:15-14:45

Inspirationsmøde

Vi vil introducere og positionere PLM og
Fusion LifeCycle i denne sammenhæng
rere og vise hvordan nogen af vores
- Jesper P. Brandt, Customer Engage-

ment Manager, NTI

Pause — Mød eksperterne og dyrk dit netværk

14:45-15:30 Plant og Proces ERFA-møde fortsat

Fusion Life (PLM) Inspirationsmøde
fortsat.

* Bemærk at fokusmøderne er lukkede med begrænsede pladser,
og du skal være tilmeldt forinden. Er du i tvivl om, du er
tilmeldt, er du velkommen til at spørge oppe ved
indskrivningen.
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