Netværksgruppemøde

BUILD 4.0

– ANVENDELSE OG VÆRDISKABELSE
I BYGGE– OG ANLÆGSVIRKSOMHEDER
Ligesom i resten af industrien vinder den digitale dagsorden
indpas i byggebranchen.
I dag anvender 44 % af 359 adspurgte virksomheder i byggebranchen mindst én Build 4.0 teknologi. Men hvordan bruger disse
virksomheder Build 4.0-teknologierne? Hvilken værdi skaber det
for dem? Hvad er det virksomhederne får ud af at være
frontløbere og omfavne den nye teknologi?
Dette netværksmøde giver et indblik i, hvor der kan ligge et
udviklingspotentiale og en værdiskabelse i nye teknologier, og vil
desuden være et middel til, at byggebranchen og teknologi- og ITudviklere kan møde hinanden og udnytte potentialet i
hinandens brancher.
Mødet tager udgangspunkt i den nyligt publicerede rapport fra
InnoBYG – ”Build 4.0 - Værdiskabelse med nye teknologier i den
danske byggebranche” (hent ved at scanne QR koden til venstre)
og støttes op med fortællinger fra tre virksomheder, der har udviklet og implementeret nogle af disse nye teknologier hos deres
kunder.
Målgruppen for arrangementet er brugerne af teknologierne lige
fra rådgivere til producenter og alt indimellem.
Mødet afholdes den 30. april 2019 fra kl. 15-17,
hos Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup
OBS - medlemmer af netværksgruppen mødes kl. 14.00
Se program og tilmelding på næste side.

PROGRAM
14.00-15.00 - Netværksgruppemøde for medlemmer af Build 4.0 netværket
- I tvivl om du er medlem - tjek her

Networking: Hvad optager jeres virksomhed inden for Build 4.0, hvad vil I have ud af
netværket og hvem vil I gerne arbejde sammen med? Forud for mødet bedes du udfylde et kort skema, du kan tale ud fra. Denne del faciliteres af InnoBYGs netværksleder
Marianne Jakobsen.
PROGRAM
15.00

VELKOMST & KORT INTRODUKTION TIL INNOBYGS RAPPORT OM BUILD 4.0
v/ Netværksleder Marianne Meyer Jakobsen, InnoBYG og Konsulent Amanda
Helena Agergaard Bonnerup , Teknologisk Institut

15.15

FRA DIGITAL TEKNOLOGI TIL REEL VÆRDI I BRANCHEN
v/ Jens Fobian-Larsen og Jacob Drachmann, CN3
Automatiseret design, 3D produktionsmodeller, digitale arbejdstegninger,
digital fabrikation og industrialiserede processer - hør hvordan CN3 omsætter
digital teknologi til reel værdi på komplekse bygge- og anlægs projekter.

15.45

DATA DRIVER EFFEKTIVITET
v/ Casper Harlev, Sensohive
Sensohives sensorer gør det muligt at overvåge og følge hærdningsprocessen
af beton i realtid. Datadrevne beslutninger giver effektive arbejdsgange i
forbindelse med opsamling, overvågning og rapportering.

16.15

AUTOMATISERING SKABER VÆRDI
v/ Anders Bendix Kiel, Multikant
Multikant implementerer CleverBuild hos deres kunder, for at strømline og
automatisere håndtering af aftalesedler og opdatering af byggeregnskab.
Dette mindsker manuelle indtastningsfejl og sikrer et opdateret overblik
over den aktuelle økonomi for den enkelte byggesag. CleverBuild frigiver
tid brugt på manuelt administrationsarbejde over til værdiskabende
byggeleder opgaver.

16.45

OPSAMLING OG AFSLUTNING

17.00

Tak for i dag

PRAKTISK INFO
Netværksmødet afholdes den 30. april 2019 fra kl. 15-17, hos Teknologisk
Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup
Det er gratis at deltage, men vi forbeholder os ret til at opkræve et no-show
gebyr på kr. 500,- ved udeblivelse uden afmelding.
Netværksmødet afholdes af InnoBYG som en del af Build 4.0 netværksgruppen.
TILMELD DIG HER

