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VELKOMMEN
Webinaret starter om et øjeblik
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Fra 0 til IoT på 3 uger
Webinar om IoT den 24. juni 2020

Tilgang   |   Leverance   |   Cases
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Godt at vide

Webinaret bliver optaget.

Præsentation og optagelsen deles med jer efterfølgende.

Spørgsmål skrives i chatten og besvares til sidst.
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Martin Lundsgaard, 
Partner & CTO, timengo
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IoT er ikke en nyhed

• Vi har altid målt, lært og reageret på 
data fra maskiner

• Traditionelt har det været en lukket 
verden drevet af få leverandører

• IoT & cloud har åbnet markedet og 
flyttet grænsen for hvad der kan lade 
sig gøre, hvor hurtigt og til hvilken pris
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Kernen i IoT

1. Måling

Lær2. Forståelse

3. Handling
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Hvordan timengo går til området

• Microsoft cloud infrastruktur eksperter, i partnerskab med 

Microsoft og verdens næststørste sensorik producent (AVNet)

• IoT måling, analyse og reaktion baseret på standard komponenter 

og standard software

• Bred integration med traditionelle systemer/sensorik, og nem 

mulighed for at skabe nyt

• Vejen fra ide til virkelighed er kort, værdi skal kunne bevises 

hurtigt og økonomien skal være forudselig

IoT integreret med IT
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100%
CLOUD FOKUS

55+
CLOUD ILDSJÆLE

800+
KUNDER

130 M DKK
OMSÆTNING

Kunder
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Timengo Cloud Platform
• timengo best practice

• 3.000 flueben
• +20.000 timers IP – siden 2011

• Sammenhængende platform
• Sikkerhed
• Standardiseret og enkel implementering

+

IoT integret med IT
timengo cloud services og IP

timengo Cloud Economics
• timengo best practice
• Byg den rigtige aftale
• +100.000 timers IP – siden 2004

• Sammenhængende aftaleformer + licenser/services
•Økonomisk overblik
• Standardiseret og enkel model

timengo Cloud Services
• Udvalg af services baseret på erfaring med 800 kunder

• Service-pakker der matcher jeres behov
• Service katalog med ydelser og priser

• Fra planlægning til drift
• En rejse der starter med udgangspunkt i jeres situation

Timengo Cloud Innovation
• Løsningsudvikling til Azure cloud og Power platformen.

• IoT
• Arkitektur, udvikling, DevOps
• Power platformen

• Sammenhængende og sikker Innovation 
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Jens Jakob Nørtved Winther, 
Cloud Innovation Director, timengo
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Implementering af IoT i en organisation er ikke et let job, og det indebærer mange 
udfordringer, men IoT åbner samtidigt helt nye muligheder for at opnå viden om den 
måde vi driver forretning på og muligheder for at effektivisere produktionen og spare 
vedligeholdelses omkostninger. I timengo har vi lavet en model der fjerner det 
komplicerede og giver din virksomhed, den første værdi allerede efter 3 uger.

Grundlaget for at vi kan skabe IoT resultater, så hurtigt er Microsoft cloud. Her har 
Microsoft bygget et grundlag for IoT løsninger, der tager de store investeringer ud af 
IoT. Med vores IoT connect løsning ovenpå, fjerner vi risiko, omkostninger og tid, fra 
ide til fuld drift. 

timengo’s mission er at levere én samlet platform til IoT, der effektivt 
og økonomisk realiserer den fulde værdi for vores kunder/brugere, og 
sørger for at holde det løbende vedlige.
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IoT – Cloud infrastruktur
Microsoft har bygget grundlaget i Azure cloud.
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timengo IoT platform
IoTConnect tager kompleksiteten ud af at bruge Microsoft IoT Suiten
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IoT – Sensorik
• Hundredevis af kendte og testede sensorer, enkeltvis og i funktionsorienterede pakker

• IoT Infrastruktur til sensorik producenter – Både standard og specialbygget sensorik

• Sensorer der allerede findes i:
• Produktionsudstyr
• Lastvogne
• Måleudstyr
• Energi systemer
• Osv..
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Danmarks Miljøportal IoT PoC Case
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IoT – Analyse og integration
Microsoft har bygget grundlaget i Azure cloud. 
IoTConnect tager kompleksiteten ud af brugen.
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Det sætter os i stand til at…

Tage kompleksiteten ud 
af at bygge komplette 

IoT løsninger

Levere 16 scenariespecifikke 
løsninger, der yderligere reducerer 

tid/økonomi/risiko
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Vertikal relevans med løsningspakker
Tilpasses den enkelte kunde ud fra færdige løsningsskabeloner:

Præsentation
Dashboards, PowerBI, Apps, WEB

Databehandling
Algoritmer, Machine learning, data modeller og BI

Asset management

Devices
• Sensorik
• Commands
• Alerts
• OTA
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Det sætter os i stand til at…

Tage kompleksiteten ud 
af at bygge komplette 

IoT løsninger

SDK der gør integration af kunders 
virkelighed til platformen

Levere 16 scenariespecifikke 
løsninger, der yderligere reducerer 

tid/økonomi/risiko
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SDK’er
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Det sætter os i stand til at…

Tage kompleksiteten ud 
af at bygge komplette 

IoT løsninger

SDK der gør integration af kunders 
virkelighed til platformen

Levere 16 scenariespecifikke 
løsninger, der yderligere reducerer 

tid/økonomi/risiko

3-3-3 model
3 dage vision/scope, 3 uger til PoC, 

3 måneder til fuld drift
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timengo IoT
Fra 0 til IoT på 3 uger



timengo  |   23

3 måneder
• Fuld scale enterprise moden PoC 

implementering.
• IoT Managed services.
• Værdi realiserings dokument

3 Uger
• Iværksættelse
• Udvikling
• Kodning
• Leverance

Fra 0 til IoT på 3 uger

3 Dage
• Forretnings- og behovsanalyse
• PoC Definition
• Tilbud
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3 måneder
• Fuld scale enterprise moden PoC 
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3 Uger
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• PoC Definition
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Fra 0 til IoT på 3 uger

Indledende workshop

2 møder, 1 workshop 
samt behandling af informationer.

DKK 30.000

Proof of Concept

Prisen afgøres af den indledende fase. 
Inkl. gennemførsel af PoC specifikationen. 

Typisk mellem 150.000 - 500.000
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Cases
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Danmarks Miljøportal 
IoT Case
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Spor 4 M+ containere i Europa
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Produktionsvirksomhed
• Styring af produktionsmaskiner.
• Predictive analytics.
• Predictive maintnance.
• Live telemetri (produktionsline

overvågning).
• Sagsstyringssystem.
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Overvågning af faciliteter
• Overvåg og reguler f.eks. lys, vand og varme

• Forudsig fremtidigt forbrug

• Opfyld servicekontrakter med høj
effektivitet og med mindst mulige
omkostninger
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Optimér produktion og logistik i stål industrien
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Optimer din brug af lokaler
• Advanceret locale booking
• Customiserbare dashboards
• Styring af lokaler etc.
• Grundplan



timengo  |   37

Air Quality solution(Ventilation)
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Brug dine transportmidler bedre

• Reducer omkostninger
• Kør grønnere
• Overhold compliance
• Reducer vedligehold
• Højne sikkerhed.
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Lager styring

• Realtidsovervågning, transparens og sporbarhed 
af lagerbeholdning og lagerudstyr. 

• Optimering af WMS systemer

• Forecasting af lagerbeholdning og plads 
udnyttelse

• Minimer eller undgå spild, skader, forsinkelser, 
varemangel og gentagende processer.

• Optimer brugen af værktøjer(gaffeltrucks etc.)
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IoT er svært!
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Nej!
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Next step

Jens Jakob Nørtved
Cloud Innovation Director

jjn@timengo.com

Tlf.: 22 20 87 07

https://timengo.com/iot-innovation/

https://timengo.com/iot-innovation/
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TAK FOR DIN DELTAGLESE

Vi håber du 
vil bruge 2 min. 

på spørgeskemaet 
du får tilsendt


