Tunga fordon; Industri 4.0 / Internet of Things
Den 3 juni bekantade vi oss med termen Internet of Things (IoT) under ett endagsseminarium.
Efter mötet fick vi tips om att läsa in oss på ett område som kallas Industri 4.0. Industri 4.0 myntades
i Tyskland för några år sedan och syftar på den fjärde industriella revolutionen efter ångmaskinen,
elektriciteten och automatiseringen. Denna fjärde industrirevolution bygger på IoT och de tjänster som
kan utvecklas med den tekniken. Industri 4.0 är en hjärtefråga för Angela Merkel med målet att säkra
framtiden för Tysklands tillverkande industri. Industri 4.0 uppfattar vi som ett vidare begrepp än IoT och
dessutom anpassat till tillverkande industri eftersom fokus även läggs på smart produktion med hjälp
av IoT-tekniken.
Nu välkomnar vi er till en ny seminariedag på temat IoT och information om vad Industri 4.0 kan innebära. Denna gång ligger fokus mer på marknad än teknik. Vi får lyssna till hur tekniken använts inom
andra branscher för att utveckla produkter och skapa nya möjligheter.
Syftet med dagen är att ge en bild av vad Industri 4.0 är och konkreta exempel på hur IoT idag används
framgångsrikt för att utveckla nya affärsmodeller på olika företag.
Ambitionen är att finna inriktningen på fortsatta satsningar inom detta spännande område som kan
omfatta hela värdekedjan.

TID: 		
PLATS:		

tisdag 22 september 2015, kl. 9.30 - 15.30
Hotell Rådmannen, Alvesta

9.00

Kaffe och smörgås

9.30

Inledning

Magnus Mörstam, Tunga fordon 		

10.00

Lyckade satsningar på IoT
		
Fredrik Tibblin, Telenor

11.00

Industri 4.0 - från vision till handling
		
Peter Malm 		
		
John Miikelä, innovationszentrum für industrie 4.0

12.00

Lunch

13.00

Hur man skapar kundvärde i den uppkopplade världen och vad man
behöver göra för att lyckas
		Peter Tyreholt, Cybercom

14.00
14.45

IoT Sverige - tioårssatsning samt SP:s aktiviteter inom området
		
Niclas Grybe, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut
Summering

15.30

Avslut

Anmälan görs senast 15 sep via mail; magnus@tungafordon.com eller Magnus Mörstam på tel. 070-888 77 65
Välkommen!

