
INSPIRATIONSDAG D. 28. NOVEMBER 2017

Der er ikke længere tvivl om potentialet i at få 
bygningssystemer til at “tale sammen”.  
Der er heller ikke tvivl om potentialet i IoT,  
Internet-of-things - tingenes internet.
Vi inviterer derfor dig til en inspirationsdag, hvor 
Vitani for første gang samler kunder på tværs af vores 
3 forretningsområder. Vi giver dig et indblik i hvor 
langt de forskellige teknologier er, og ikke mindst 
- giver vi dig inspiration til, hvad teknologierne kan 
gøre for at løse dine opgaver bedre.

Vi byder velkommen hos EWII i Kolding og serverer 
morgenmad til de morgenfriske mellem kl. 8.30 - 9.00. 
Programmet er sammensat for at gøre dig klogere på 
IoT, Big Data og hvilke muligheder det åbner for dig 
og dine mange bygningssystemer. 

Sammen med nogle stærke oplægsholdere giver vi et 
indblik i, hvordan Security-, Energy Management og 
bygningsautomation i fremtiden arbejder sammen.

• Kl. 9.15 - 9.45 vælg mellem to spor 
- Perimetersikring og Identifikation  
- Fra klassisk Omega EMS til Omega som en IoT-
platform 

• Kl. 09.45 - 10.30 vælg mellem to spor 
- End-to-End security  
- EWII om Omega som platform til bedre 
rådgivning 

• Kl. 10.45 - 12.00 v/ John Nielsen Nielco IT 
Cybersecurity - har du styr på din IT-sikkerhed?

• Frokost og mulighed for networking 

• Kl. 13.00 - 13.20 
Hvad er IoT og hvad har det med mit 
adgangskontrol, energistyring og 
bygningsautomation at gøre?

• Kl. 13.20 - 13.40 v/ IoT Danmark 
Netværket der står klar til dig

• Kl. 13.40 - 14.00 v/ TDC 
Den fremtidige trådløse data-motorvej - på vej 
mod 5G

• Kl. 14.00 - 14.15  
LoRAWAN - Kan eller vil du ikke vente på 
motorvejen?

• Kl. 14.45 - 15.45 v/ IBM 
IBM Watson og Cognitiv IoT - hvordan kan vi 
bruge kunstig intelligens til at hjælpe os? 
 
Tak for idag!

lly@vitani.com

+45 20 24 02 25 

Gratis, men ved udeblivelse faktureres 500 kr. 

EWII, Kokbjerg 30, 6000 Kolding 

Tilmeldingsfrist tirsdag d. 21 November 

NETVÆRK MED 100 ANDRE FRA BRANCHEN

CASES FRA FLERE DANSKE VIRKSOMHEDER 

Vi sætter rammerne, du skaber stemningen! 
Du får også masser af mulighed for at netværke med 
andre i branchen, der måske står overfor de samme 
udfordringer som du sikkert gør - større krav til 
sikkerhed, mere intelligent styring og hele tiden mere 
fokus på energieffektivisering. Vi bringer dig ikke bare 
up-to-date, men giver dig sikkert også lidt at tænke 
over bagefter - men det er jo gratis!

ER DU BLANDT DE 15 HELDIGE?

Vi trækker blandt alle tilmeldte lod om flere gadgets:

5 x LOKA tracker 
5 x SensIt 
5 x Unabiz Serviceknap 

Lodtrækningspræmierne inkluderer et 12 måneders Sigfox 
abonnement der sponsoreres af IoT Danmark og Vitani.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 

NOGET AT TÆNKE OVER?
#gamechanger


