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På verdensplan findes der lige nu kun tre IoT-platforme. Hitachis er den ene af 
dem. Derfor er det stort, at Hitachi Vantara har valgt DIS som global partner in-
den for netop IoT. De første fælles kunder er i hus.

Hitachi er en global virksomhed med 
320.000 medarbejdere. Der kan vi ikke 
helt være med hos DIS. Alligevel har vi 
lavet en global alliance, hvor begge virk-
somheder supplerer hinanden og gør 
hinanden stærkere. De første fælles 
kunder er landet, deriblandt en stor tysk 
bilkoncern. Derudover arbejdes der lige 
nu på at digitalisere driften af maskiner 
i både danske og tyske virksomheder. 

Et stærkt partnerskab
Aftalen er indgået med Hitachi Vantara, 
hvor Hitachi har samlet alle deres IoT- 
kompetencer. De kan kort sagt alt med 
data: fra platforme til håndtering af store 
mængder data til kompetencer inden for 
AI – kunstig intelligens. Hos DIS har vi til 
gengæld masser af ingeniørintelligens og 
erfaring med maskiner, men også musk-
ler til den nødvendige softwareudvikling. 

En global alliance, som åbner en  
verden af muligheder
Fremtiden er rykket ganske tæt på. Hvad 
der for få år siden var urealistiske visioner, 
som kun NASA og de førende universiteter 
havde budget til at bruge i praksis, er det i 
dag muligt at sætte sensorer på både nye 
og eksisterende anlæg og trække data ud, 
som man kan sætte kunstig intelligens til 
at fortolke, uden at skulle have et penge-
træ stående i haven. Slår man kunstig in-

telligens op på Google, finder man artikler 
omkring etik og så en masse fremtids-
snak, men for industrien handler det lige 
nu i høj grad om lavpraktisk anvendelse, 
hvor man med avanceret dataanalyse kan 
hæve produktiviteten på en maskine, sam-
tidig med at man kan sænke kvalitets- og 
driftsomkostningerne, blandt andet ved 
at bruge data til at fortælle hvornår det 
er smart at vedligeholde sine maskiner, 
ligesom moderne biler i dag selv kan give  
besked om, hvornår de skal serviceres.

DIS har sat sig i førersædet for at hjælpe danske virksomheder 
sikkert ind i en Industri 4.0-verden, som for en stor del stadigt er 
mere en vision og varm luft end virkelighed, men som på andre 

punkter er blevet særdeles nærværende og relevant. Vores rolle 
er at være kundens implementeringspartner og sikre, at de har 
fast grund under fødderne i de skridt, der tages på rejsen.

Husk at reservere uge 4 til  
Industri 4.0
I uge 4 2018 afholder DIS Industri 
4.0-uge. Der er kick-off mandag den 
22. januar, og så går det ellers løs 
med inspirerende talere, trænings-
hackathon og et arrangement i sam-
arbejde med Hitachi i København. 
Der er altså rig mulighed for at blive 
endnu klogere på Industri 4.0, så sæt 
allerede nu et stort kryds i kalende-
ren. Find det fulde program og meld 
dig til på d-i-s.net/i4-week – vi glæder 
os til at se dig!

DIS OG HITACHI I SPÆNDENDE 
STRATEGISK SAMARBEJDE

INDUSTRI 4.0
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“Mange tak for et fortrinligt seminar i går om Industri 
4.0. Perspektiveringen, indholdet og flowet gennem 
indlæggene var super og har løftet mit niveau med 
hensyn til viden, fremtidssigtet – og også givet mig stof 
til at anvende den nye viden, når jeg går og inspirerer 
mine egne kunder.

Peter Johnsen, ARCUS Management

Fra temadag om Industri 4.0 afholdt af DIS  
i samarbejde med Ballerup Kommune

Hos DIS taler vi ikke kun om Industri 4.0 – vi er allerede 
godt i gang. Her kan du se et par eksempler på cases, 
hvor vi har hjulpet vores kunder med forskellige 
elementer fra Industri 4.0. 

Robotten tager opvasken
KEN HYGIENE SYSTEMS laver blandt andet opvaskemaskiner til 
sterilcentraler. Vi hjalp dem med at udvikle en robotløsning, der 
kan samarbejde med medarbejdere på sterilcentraler og på den 
måde automatisere arbejdstunge og tidskrævende opgaver.  
Systemet har en høj grad af interaktion, da det både kommuni-
kerer internt og med brugerne.

Snakken om Industri 4.0 falder som oftest ind under 
kategorierne “dommedagsprofetier” eller “varm luft”. 
Hos DIS mener vi, at der er behov for noget mere. Der-
for opretter vi nu et netværk for praktikere, som her 
kan dele konkrete råd og erfaringer. 

Idéen til netværket kommer fra Johnny Ryser, partner i DIS. Her 
fortæller han om baggrunden:

- Vi har allerede et netværk for udviklingschefer, som mødes 
kvartalsvis, men her er et nyt behov. Det er ikke så vigtigt, hvad 
der står på dit visitkort – men det er dig, der står med ansvaret 
for at få Industri 4.0 op at flyve i virksomheden. Målgruppen for 
det her er praktikere.

Fra trædesten til trædesten
- Vi har hørt nok om Moores lov og forudsigelserne om, hvad 
den vil betyde om 15 år. Hvad jeg savner er konkret viden om, 
hvor den næste trædesten er. For virksomhederne kan jo ikke 
bruge en forretningsplan for 2032 til særlig meget. For at være 
der til den tid skal der tjenes penge i år og næste år og året efter. 
Så alle dem, der skal gøre Industri 4.0 til virkelighed ude i virk-
somhederne, har brug for at mødes og udveksle erfaringer og 
lære af hinanden. Så kan vi sammen identificere trædestenene 
og komme tørskoede i land.

Renere brændeovne
HWAM er en dansk producent af brændeovne, som laver mere 
miljørigtige brændeovne. En elektronisk styreenhed, der er 
integreret i brændeovnen, kan regulere temperaturen og ilt-
mængden. Enheden arbejder sammen med en ekstern tem-
peratursensor, så den ønskede rumtemperatur opnås. DIS har 
stået for design, software og hardware til den nye styreenhed 
og temperatursensoren og har udviklet en smartphone app, 
så man kan styre brændeovnen og overvåge forbrændingen.

Sådan kommer du med
Lyder det nye netværk som noget for dig, så send en mail til 
Johnny Ryser på jry@d-i-s.dk. Planen er, at deltagervirksom-
hederne lægger hus til, og at man mødes skiftevis øst og vest 
for Storebælt.

INDUSTRI 4.0 I PRAKSIS

NYT NETVÆRK FOR INDUSTRI 4.0-PIONERER, 
SKAL DU MED?

”
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Om SKY-LIGHT
SKY-LIGHT, der ligger i Varde, er en af Europas 
førende virksomheder inden for udvikling, 
konstruktion og fremstilling af ekstruderet 
plastfolie samt termoformede plastemballager.

I produktionshallen hos folie- og em-
ballageproducenten SKY-LIGHT står 
der i dag et fleksibelt pakkesystem, 
hvortil DIS har udviklet et system, 
der har vejning, sortering, emballe-
ring, pakning, og som kan håndtere 
forskellige rullestørrelser både i 
diameter og bredde.

Folie- og emballageproducenten SKY-LIGHT 
havde investeret i et produktionsanlæg, 
hvori pakningen af de færdige emner var 
præget af tunge manuelle processer, der 
ikke var optimale set i forhold til arbejdsmiljø 
og sikkerhed.

Det nye anlæg skulle håndtere ruller fra 
200 kilo til 1800 kilo, hvilket betød, at 
pakke systemet skulle være meget fleksi-
belt med mulighed for at indstille systemet 
til ni individuelle pakkemetoder uden at gå 
på kompromis med sikkerhed, betjenings-
venlighed og arbejdsmiljø. Udviklingsopga-
ven der lå heri krævede ressourcer, som 
SKY-LIGHT ikke havde internt i organisa-
tionen, og de kontaktede derfor DIS, der   

i den forbindelse stod for udvikling, opbyg-
ning, design, opsætning, montering og op-
start af anlægget.

I tæt samarbejde
Samarbejdet mellem DIS og SKY-LIGHT 
begyndte med et forprojekt, hvor DIS af 
flere omgange faciliterede workshops med 
medarbejdere fra de to virksomheder, hvor 
løsningsmuligheder og idéer blev genereret, 
diskuteret og evalueret i fællesskab. Med 
det udgangspunkt foretog DIS en analyse og 
fortsatte idé- og konceptudvikling under lø-
bende evaluering og dialog med SKY-LIGHT, 
hvilket endte ud i forslaget til det fleksible 
pakkesystem, SKY-LIGHT har kørende i dag.

DIS har udviklet et system, der har vejning, 
sortering, emballering, pakning, og som kan 
håndtere forskellige rullestørrelser både i 
diameter og bredde.

- Det var et projekt, der startede med et 
stykke blankt papir og endte med et meget 
fleksibelt og stabilt pakkesystem, der stort 
set har kørt problemfrit fra dag ét kun med 

et par småjusteringer de første dage, og det 
er faktisk ikke helt normalt, når man sætter 
et nyt produktionsanlæg op. Så forarbejdet 
er gjort godt, siger Claus Skovbo, supervisor 
hos SKY-LIGHT.

Et driftsikkert anlæg
Folie- og emballageproducenten havde 
egentlig regnet med, at der skulle bygges et 
højteknologisk robotanlæg op, men det end-
te med et operatørstyret semi-automatisk 
anlæg, der i høj grad er baseret på simple og 
driftstabile løsninger.

- Det er blevet et meget driftsikkert anlæg, 
der har erstattet mange manuelle og fysisk 
tunge funktioner, og som kører 24-7, hvil-
ket har højnet produktiviteten væsenligt. 
Det er ligeledes et anlæg, der sikkerheds-
mæssigt er flere niveauer over udgangs-
punktet. Det har været tydeligt, at vi har 
arbejdet med erfarne konsulenter, der er 
vant til at bygge store maskinanlæg, siger 
Claus Skovbo, der selv kalder anlægget for 
et stabilt, fremtidssikret og arbejdsmiljø-
korrekt rullehåndteringsanlæg.

FREMTIDSSIKRET RULLEHÅNDTERINGSANLÆG



4

Vidensdeling, læring og networking er i fokus  
hos de mere end 70 R&D-chefer og CTO’s, der tre 
gange om året deltager i et netværk med fokus  
på produktudvikling. 

I 2009 begyndte krisen at presse de industrielle virksomheder til 
at tænke nye veje, nye metoder og nye produkter. DIS blev af flere 
kunder opfordret til at skabe rammerne, hvor folk med ansvar 
for specielt produktudvikling kunne mødes og udveksle idéer på 
tværs af brancher, teknologi, geografi og virksomhedsstørrelse.

I september var det så 25. gang, vi mødtes, hvor Foss Analytic 
A/S lagde lokaler til, og hvor det eksterne inspirationstema var 

Syvende gazelle til DIS 
- DIS er for syvende gang blevet kåret som gazelle-virksomhed.  
Det er naturligvis med stor glæde, at vi modtager denne syvende 
gazelle-kåring. At blive kåret syv gange er noget af en bedrift, men 
det demonstrerer blot vores evne til at udvikle virksom heden 
på en forretningsmæssig sund måde, hvilket vi er stolte af, siger 
direktør og partner i DIS, Michael Gadeberg.

To nye afdelinger i Syddanmark 
For at følge med den fortsatte vækst af kunder og projekter har 
DIS netop åbnet nye afdelinger i Kolding og Sønderborg og er 
dermed rykket tættere på de sønderjyske kunder. Du finder 
vores nye afdelinger her: Jupitervej 1, 6000 Kolding og Alsion 2, 
6400 Sønderborg.

kinesisk innovation og den kinesiske forbrugers købsadfærd.
Med DIS som arrangør afholdes møderne på skift hos de del-
tagende virksomheder. Møderne afholdes typisk fra kl. 12-17, så 
der er tid til at blive inspireret, få diskuteret, dele ud af sin egen 
viden og skabe et personligt netværk til de andre deltagere. De 
eksterne inspirationsindlæg har været meget forskelligartede. Et 
lille udsnit af dem er: Apples måde at skabe succes, Automotive 
engineering, Innovationsledelse, Corporate Foresight, Internet of 
Things for produkter, Redefinering af egen R&D-rolle.

Skulle du være interesseret i at høre mere om netværket, er 
du velkommen til at kontakte Søren Rudfred på 40159642 eller 
sru@d-i-s.dk.

NETVÆRK FOR UDVIKLINGSCHEFER

RUNDT OM DIS
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Om DALI
DALI - Danish Audiophile Loudspeaker Industries -  
har gennem mere end 30 år designet, udviklet og 
produceret HiFi-højttalere med ét eneste mål: Den 
ægte og utilslørede lydgengivelse. DALI’s hovedsæde 
er beliggende i Nørager ved Hobro, og virksomheden 
er i dag en af markedets førende udbydere af high 
performance højttalere til hjemmebrug.

HiFi-producenten DALI er gået ’all in’ i udviklingen af en 
interfaceboks med trådløs kommunikation til højttale-
re samt mulighed for streaming; en interfaceboks hvor 
DIS har stået for design, printlayout og verificering af 
hardware samt support på software-delen.

Den danske HiFi-producent DALI er på trapperne med et mar-
kant anderledes produkt, nemlig interfaceboksen DALI Sound 
Hub, der har trådløs kommunikation til højttalere, og som har 
mulighed for at indeholde streaming – en løsning der ifølge 
DALI skal bygge bro mellem det klassiske HiFi-segment og  
convenience-segmentet.

At udvikle en interfaceboks i en høj kvalitet med trådløs kommu-
nikation var en opgave, der krævede ressourcer, som DALI ikke 
havde internt i organisationen, og man kontaktede derfor DIS.

- Vi havde brug for stærke kompetencer med en lang erfaring, 
der kunne tage det overordnede ansvar for design og implemen-
tering af interfaceboksen, en opgave DIS har udført til vores fulde 
tilfredshed, siger Jakob Koed, Engineering Manager hos DALI.

DIS har i udviklingen af interfaceboksen stået for design, print-
layout og verificering af hardware samt support på software-delen.

Opbygningen af interfaceboksen
Designet er bygget op omkring en 32-bit ARM-processor og en 
Digital Signal Processor, en mikroprocessor der er specielt ud-

viklet til signalbehandling. Interfaceboksen har trådløse digitale 
og analoge ind- og udgange. Ved designs med hurtige digitale 
signaler er det vigtigt at have fokus på reducering af højfrekvent 
elektrisk støj, der i denne opgave er sikret ved simulering af sig-
nalintegriteten for de hurtige digitale signaler.

Selve udviklingen af printene er foregået i tæt sammenspil mel-
lem mekanik- og elektronikkompetencer, særligt i forhold til 
koordineringen af restriktioner til den mekaniske opbygning og 
integrationen af printene i mekanikken.

Designet er verificeret i forhold til at overholde krav til kvalitet, 
stabilitet og ikke mindst til produktgodkendelser, som eksem-
pelvis CE-mærkning.

- Der ligger en stor udfordring i at udvikle et godt stabilt hard-
ware-design, der kan godkendes i forhold til de miljøcertifi-
ceringer, der foreligger. En stor del af DIS’ arbejde har her 
været at lave et produkt i en kvalitet, så det kunne få de for-
skellige type-godkendelser samt i den forbindelse at udføre 
alle pretests af systemet, siger Jakob Koed. Ikke mindst fordi 
produktet skal kunne sælges i hele verden og derfor opnå en 
lang række godkendelser.

DALI, der er gået ’all in’ i udviklingen af trådløs kommunikation 
til højttalere, har store forventninger til det færdige resultat 
og forventer at have den nye interfaceboks i handlen inden 
årets udgang.

INTERFACEBOKS MED TRÅDLØS 
KOMMUNIKATION OG STREAMING
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DIS (Dansk IngeniørService A/S) er Danmarks førende ingeniør- og udviklingsvirksomhed og leverer konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien i både ind- og udland. DIS har afdelinger i Danmark, 
Tyskland, Polen, Ukraine, USA og Spanien og tæller nu 16 afdelinger på verdensplan og beskæftiger mere end 500 ingeniører og konsulenter. I Danmark er navnet DIS, og i resten af verden er det CREADIS. 
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