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Temadag for logistikteknologer 

Hvad er Logistikskolen i dag?  



 

Logistikskolen  
Logistikskolen er et tilbud til alle dem som arbejder med logistik i det daglige, og som godt vil have 

opdateret deres viden om emnet. I forbindelse med deltagelsen på logistikskolen har du gået på hold 

med andre som du kom til kende godt. Har du mistet forbindelsen til de andre og kunne du tænke dig 

at få gang i netværket igen - så er her chancen for at møde nogle af dem som du gik på hold med og 

andre som også har gået på logistikskolen. Mange har efter deres deltagelse udtrykt ønske om at der 

kom en slags opfølgning på logistikskolen.  

 

Den opfordring har vi nu taget op. Dagens program skal ses som en markering af 20 året for logistik-

skolen. Temadagen skal også ses som starten på en opfølgning på Logistikskolen – hvor du også er 

med til at bestemme indholdet af en mulig overbygning af Logistikskolen. 

 

 

 

Præsentation af Logistikskolen 2010 

Logistikskolen har de sidste år gennemgået en kraftig udvikling. Vi har taget den seneste 

teknologi i brug og bl.a. oprettet et netværk på LinkedIn.  
 

Logistikskolen har ligeledes fået sin egen hjemmeside, hvor der er gjort plads til et net-

værk for Logistikteknologer.  

Indlæg fra: 

 

Palle Petersen, 
Seniorkonsulent 

Teknologisk Institut, Em-

ballage og Transport 
 

 
 
 

RFID test- og videncenter – hvor langt er vi nået, og hvad sker 
der i fremtiden? 

Vi har haft vores RFID test- og videncenter med som et fast element på vores workshop 

de seneste år, men der sker hele tiden en udvikling. Herunder vores seneste mobile b2c 
løsninger. Få en rundvisning i vores RFID test- og videncenter, og hør om vores planer 

for udbygning. Vi er i gang med nogle projekter, der vil skabe mere viden om varens vej 

fra ”jord til bord”. Hvad kan din virksomhed få ud af den viden? 
 

Finn Zoëga Olesen,  
Sektionsleder, logistik og 

eBusiness 

Teknologisk Institut, Em-
ballage og Transport 

 
 

IBIZ-Center – mere IT til små og mellemstore virksomheder 

Mange virksomheder står ved en skillevej, når det gælder IT. Hvor godt rustet er din 
virksomhed, når det gælder nye veje at kommunikere og formidle kontakt og viden på. 

Ebbe kommer ind på, hvordan man kan bruge Nemhandel, Cloud computing, de sociale 
medier og smart phones i sin forretning gennem en række cases. 

 

Ebbe Petersen,  

Centerleder, IBIZ-Center 
Teknologisk Institut 

 
 

Innovationsnetværk for Emballering, Handel og Distribution 

Finn præsenterer netværket – som netop er ved at blive levendegjort - og de mulighe-

der du og din virksomhed har for at være med. Hvad vil vi opnå med dette netværk – 

hvordan kan du være med til at sætte initiativer i gang, som er til nytte for dig selv og 
din virksomhed. 

 

Transportens Innovationsnetværk (TINV) 

Dette netværk handler om at skabe nye idéer til gavn for samfundet, virksomhederne 

og den enkelte medarbejder. Netværket får idéerne, sammensætter konsortiedannel-
sen, søger midler til gennemførelsen. Netværket er ikke kun for transportens aktører, 

men også brugere af transport har en rolle at spille her.   

 

Intelligente GodsTransportSystemer Innovationskonsortiet 

I-GTS (et forskningsprojekt over 4 år) handler om at sammensætte kendte teknologier 
på nye måder, således at effektiviteten hos vognmanden øges, der kan ydes bedre ser-

vice over for vognmandens kunder, chaufførerne og disponenterne får bedre arbejdsbe-
tingelser, mindre trængsel i trafikken og ikke mindst færre ulykker – især højresvings-

ulykker. 

 

Jens-Christian Søren-
sen,  

Centerchef,  

Teknologisk Institut,  
Emballage og Transport 

 
 

Finn Zoëga Olesen,  
Sektionsleder, logistik og 

eBusiness 

Teknologisk Institut, Em-
ballage og Transport 

 
 

 

Christian Kloch,  
Seniorkonsulent 

Teknologisk Institut, Em-
ballage og Transport 
 



 

 

Program for dagen: 
 
10.00 Registrering og morgenkaffe  
 Teknologisk Institut, Taastrup 
 Indgang 6, lokale 60 
 
10.15 Præsentation af Logistikskolen 2010 

v/Palle Petersen 

10.45 RFID test- og videncenter – hvor langt er 
vi nået, og hvad sker der i fremtiden? 
v/Finn Zoëga Olesen 

11.30   IBIZ-Center – mere IT til små og mellem-
 store virksomheder 
 v/Ebbe Petersen 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

12.00  Frokost 
 
 
13.00  Innovationsnetværk for Emballering,  
              Handel og distribution 
               v/Jens-Christian Sørensen  
 
13.15    Transportens Innovationsnetværk 

 v/Finn Zoëga Olesen 

 
13.30 Intelligente GodsTransportSystemer   

 v/Christian Kloch 

 
14.00 Networking og nye ideer til Logistikskolen 2 
 

15.00 Afslutning 

Ret til ændringer forbeholdes 
 

 
 
Praktiske oplysninger 
 

 Temadag for logistikteknologer 

 
Sted 

 
 

 
Tid 

Teknologisk Institut 

Gregersensvej 
2630 Taastrup 

Indgang 6, lokale 60 
onsdag, den 27. oktober 2010, kl. 10.00 – ca. 15.00 

 

Priser Logistikteknologer ..................................................... kr. 0,- 
Ved tilmelding og efterfølgende udeblivelse ................ kr. 500,- 

 
Hertil kommer moms i henhold til gældende regler. Prisen inkluderer deltagermappe og 

traktement i løbet af temadagen. 
 

 

Tilmelding Tilmelding kan ske på adressen:  
www.teknologisk.dk/kurser/k54027      

eller e-Mail til: palle.petersen@teknologisk.dk   
 

Hvis du ønsker at vide mere om medlemskab af  

Forum for Logistik og E-handel, kan du gå ind på www.teknologisk.dk/808    

Tilmeldings-
frist 

Onsdag, den 20. oktober 2010 
 

  
Yderligere 

information 
 

Seniorkonsulent Palle Petersen 

Tlf. +45 72 20 31 71 
Teknologisk Institut, Emballage og Transport 
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