
IoT  Business  Track  
Vi  starter  messen  tirsdag  med  et  indblik  i  Industriel-  og  IoT/IIoT’s  verden  og  dets  store  potentiale  
forretningsmæssigt  og  teknologisk  på  business  tracket  i  Innovationszonen.  
Her  fortæller  IoT-branchens  absolut  førende  virksomheder  om  de  muligheder  der  er  i  de  nye  teknologier  -  en  
udvikling  vi  ikke  kan  ignorerer  mere,  den  er  her.  
Tracket  starter  kl.  9.45  i  Hal  C  i  Innovationszonen.      
  
Smart  Home  –  fremtidens  hjem 
Kom  indenfor  i  fremtidens  hjem,  hvor  du  bl.a.  kan  tænde  og  slukke  lyset,  skrue  ned  for  termostaten,  låse  
dørene  og  meget  mere  ved  hjælp  en  enkel  app  på  smartphonen.  Det  sker  i  to  Smart  Homes,  som  bliver  
opstillet  af  udstillervirksomhederne  Arrow  og  Develco.    
Smart  Homes  og  smartteknologier  bliver  en  større  og  større  del  af  danskernes  forbrug,  så  det  er  vigtigt,  at  
produkterne  i  fremtiden  er  kompatible  til  styresystemer. 
 

Du  kan  også  blive  en  del  af  en  spændende  konference,  når  Poul  Møller  Eriksen  fra  Develco  sætter  fokus  på  
Smart  Home  –  teknologier  og  markedsdriver,  onsdag  d.  7.  sept.  kl.  14.40  i  Innovationszonen.  Læs  mere  om  
hans  indlæg  og  om  fremtidens  elektronik  her.  
  
Robotworkshop:  Robot  og  elektronikindustrien  arm  i  arm  
Workshoppen  ”Robot  og  elektronikindustrien  arm  i  arm”  giver  dig  mulighed  for  at  blive  klogere  på  
robotindustriens  behov,  krav  og  rammebetingelser.  Workshoppen  samler  de  førerende  virksomheder,  når  
RoboCluster,  Blue  Ocean  Robotics,  Blue  Workforce,  Betech  A/S,  Dansk  Industri  og  Teknologisk  Institut  
samles  i  Innovationszonen.  
Workshoppen  består  af  indledende  oplæg  og  en  efterfølgende  paneldebat,  hvor  du  får  muligheder  for  at  
debattere  udfordringer  og  barrierer  for  markedet  direkte  med  robotproducenter  og  industrieksperter.  
  
Skynd  dig  at  tilmelde  dig  den  storslåede  robotworkshop  her.  
  
Security  
På  E-16  sætter  vi  også  fokus  på  udfordringerne  med  security.  Om  onsdagen  fortæller  Nicola  Dragoni  fra  
DTU  om,  hvor  udsatte  mange  virksomheder  og  enheder  er  over  for  hacker-angreb.  Læs  mere  om  det  
spændende  indlæg,  som  finder  sted  onsdag  i  Hal  C,  lokale  1,  kl.  09.15. 
 

Efterfølgende  fortæller  Texas  Instruments,  hvordan  du  bedst  muligt  sikrer  dine  enheder  mod  hacker-angreb.  
Der  er  fokus  på  både  Internet  of  Things  og  TI  SimpleLink  Wi-Fi.  
Du  kan  høre  det  interessante  indlæg  i  Hal  C,  lokale  1,  kl.  09.50. 
 

Onsdag  formiddag  giver  dig  altså  både  indblik  i  hacker-angreb  og  løsningen  på,  hvordan  du  sikrer  dig  mod  
dem.  Og  tør  du,  så  kan  du  møde  en  hacker  i  samme  lokale  11.05.  Vi  kan  garanterer  dig  en  anderledes  
oplevelse.  Husk  at  tilmelde  dig  her.  

  


