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DIALOG-KORT
EMNE: Automatisk eliminering af fremmedlegemer (LBC)
Fødevarevirksomhed:
Hvor ser I den største udfordring med fremmedlegemer?
 Detektion?
 Håndtering?
 Undgå fremmedlegemer?
Vil I være interesseret i at være vært for et demonstrationsprojekt?
Eventuel deltagelse i F&U-projekt?
Teknologileverandør:
Har I forslag til tekniske løsninger?
Er I interesseret i at stille udstyr til rådighed for et demonstrationsprojekt?
Er det en udfordring, I overvejer at inddrage i jeres produktudbud?
Eventuel deltagelse i F&U-projekt?

EMNE: Berøringsfri måling af kernetemperatur (LBC)
Fødevarevirksomhed:
Omfatter jeres produktion processer, hvor måling af centrumstemperatur er vigtig?
Hvilke procesforbedringer vil i givet fald kunne opnås?
F.eks. reduceret væsketab, øget kvalitet, større sikkerhed, mindre energiforbrug, bedre
kapacitetsudnyttelse?
Vil denne type målinger af kernetemperatur være i konflikt med myndigsregler?
Teknologileverandør:
Har I kendskab til egnede teknologi-løsninger?
Vil det være et teknologiområde, I vil være interesserede i at udvikle?
Eventuel deltagelse i F&U-projekt?

EMNE: Minimal vedligeholdelse og maksimal oppetid (PESG+CCM)
Fødevarevirksomhed:
Er vedligeholdelse af produktionsanlægget en udfordring?
Er optimal vedligehold afhængig af rutinerede medarbejdere?
Er udstyrene for svære at vedligeholde?
Er der behov for bedre vedligeholdelsesplaner?
Teknologileverandør:
Er vedligeholdelse en del af udviklingsarbejdet?
Er der brug for selvdiagnostisering?
Er I interesserede i et samarbejde om løsninger?
Vil I deltage i en demonstrationscase?
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EMNE: Augmented reality (AR) til service- og arbejdsinstruktioner (MEJ)
Fødevarevirksomhed:
Når teknologien er mere moden, hvordan vil I få glæde af teknologien?
Hvis ja, hvor? Til hvilke funktioner?
Hvor ser I de største potentialer for teknologien i jeres virksomhed?

Teknologileverandør:
Har I overvejet AR i jeres vedligeholdelsesvejledninger?
Har I projekter, hvor et samarbejde vil være muligt?

EMNE: Optimering og simulering af råvareflow og –anvendelse (NTM)
Fødevarevirksomhed:
Hvor ser I et behov for yderligere optimering af produktionsprocessen – hele eller dele deraf?
Hvordan vil simulering af råvareflow kunne hjælpe i jeres planlægning eller strategiovervejelser?
Vil I være vært for en demonstrationscase?
Teknologileverandør:
Er optimering og simulering emner i jeres udviklingsarbejde?

EMNE: Smart dataregistrering og effektiv kvalitetskontrol (DBN)
Fødevarevirksomhed:
Genkender I problemet med effektiv digital dataregistrering ved kvalitetskontrol?
Er der specifikke områder, hvor der er problemer med digital registrering?
Kan jeres kvalitetskontrol gøres mere effektiv?
Er der områder, hvor data kunne bruges bedre?
Vil I være vært for en demonstrationscase?
Teknologileverandør:
Har I produkter eller teknikker til dataregistrering?
Har i tanker/planer om at bruge BIG DATA tankegange i jeres produkter?
Er det et område, I i givet fald vil samarbejde om?

