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12.45 Ny ROB-EX 6.4 frigives omkring bruger- 
dagen og indeholder blandt andet statistik 
over planlagt versus faktisk tid per opera-
tion, app med nøgletal for produktions-
planen, visning af materiale afhængighed 
mellem order ved styklister i flere niveauer, 
let integration med ETL (extract, transform, 
load), ny online-manual og meget mere.
Product Manager Jens Bjerregaard

12.45 Introduktion og overblik over  
ROB-EX Scheduler for nye interesserede. 
Forstå hvad ROB-EX er og kan. Hør om 
potentialet i bedre produktionsplan-
lægning samt hvordan man kommer i 
gang. CEO Hans Jørgen Lynggaard.

Program ROB-EX Brugerdag 2018

Tid:  
Sted:

Onsdag den 7. marts 2018 kl. 9.00-15.00 
Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M

09.00 Check-in, morgenmad og netværk.

09.30 Velkomst. ROB-EX nyheder, planer og forventninger til fremtiden og sidste nyt fra ROB-EX bruger 
netværket. CEO Hans Jørgen Lynggaard.

09.45 Produktionsstyring. Vi ser på planlægningshierarkiet og dykker ned i styring af produktionens in-
put/output (badekarsmodellen) og hvad man kan få ud af at styre på mængden af varer i arbejde.
Mads Bruun Larsen, Adjunkt, Institut for Teknologi og Innovation, SDU.

10.30 Pause med forfriskninger og netværk.

10.50 CARL HANSEN & SØN, Gelsted, planlægger fremstillingen af klassiske kvalitets møbler med 
ROB-EX som er integreret med AX. Løsningen hjælper både planlæggerne og leverer information 
til ledelsen. Ingibjörg Eva Pálsdóttir, Operations Developer, CARL HANSEN & SØN.

11.25 Baltic Packaging A/S, Kastrup, producerer metalspande til lak og maling som eksporteres 
globalt. Baltic Packaging har med ROB-EX, som er integreret med XAL, øget overblikket, lever-
ingsoverholdelsen, samarbejdet i virksomheden og produktions-flowet. Jesper Larsen, COO, Baltic 
Packaging A/S.

12.00 Frokost og netværk.

13.30 Pause med forfriskninger og netværk.

13.50 Tips & tricks til endnu mere udbytte af 
ROB-EX’ mange muligheder f.eks. makroer 
som kører automatisk på faste tidspunkter, 
tilpas paneler til de felter du har brug for, 
filtrer ordreliste efter valgte ordrer i gantt 
planen, skjul færdigmeldte operationer, 
farvelægning af operationer efter fx kunde 
eller vare og mere. Solution Specialist Tommy 
Junge Hansen.

13.50 Demonstration af ROB-EX Sched-
uler for nye interesserede. Se  
ROB-EX Scheduler i aktion og oplev en 
fuld planlægningscyclus hvor vi både 
følger planlæggerens arbejdsgang  
og en produktionsordre gennem alle 
dens faser. Product Manager Jens  
Bjerregaard.

14.35 Kommende versioner af ROB-EX. Se planen for kommende versioner, og hør hvordan de bliver 
til og hvordan du får indflydelse på dem. CEO Hans Jørgen Lynggaard.

15.00 Tak for i dag.


