ADP INVITERER TIL
		DIGITALISERINGSDAG
Temadag om digitalisering på ADPs havne
ADP har igangsat en ambitiøs digitaliseringsproces, hvor vi igennem implementering af digitale forretningssystemer
og brugen af digitale data vil effektivisere forretningsgange og give en bedre interaktion mellem havn og brugere.
Derudover vil digitaliseringen optimere processer og forbedre driften af havneterminaler.
En øget digitalisering og udnyttelse af forretningsmæssige data på tværs af havnens brugere vil styrke os i forhold
til vores omverden og vil samtidig betyde, at vi på sigt kan lægge manuelle arbejdsgange og omfattende papirarbejde bag os.
For at digitaliseringen skaber værdi for ADP og vores kunder og samarbejdspartnere er det afgørende, at vi tænker
digitalisering ind i en end-to-end forsyningskæde på tværs af alle aktører på havneterminalerne og i forhold til vores
omverden.
I digitaliseringen af vores havne har vi derfor brug for et tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere.
Vi afholder derfor en temadag, hvor vi vil fortælle om de første skridt i digitaliseringen. Derudover håber vi på, at der
vil være debat og fælles diskussioner, så vi i fællesskab får skabt de bedste digitale løsninger, der giver værdi for
alle parter.
Temadagen afholdes tirsdag d. 29. oktober 2019 hos ADP, Centerhavnsvej 13 i Fredericia.
Tilmelding
Du tilmelder dig temadagen ved at sende en mail til Eva Bonne Alkærsig på mail eba@adp-as.dk. Tilmelding skal ske
senest d. 24. oktober 2019.

PROGRAM - TIRSDAG DEN 29. OKTOBER
09:00

Fælles morgenmad

09:30

Velkomst
Præsentation af strategien for digitalisering af ADPs havneterminaler, og hvordan samarbejdet med havnens
aktører bliver et vigtigt element i digitaliseringen.
v/ Villads Kirkegaard-Jensen, CFO, ADP

09:50

The digital Port - Port of Rotterdam (Indlægget holdes på engelsk)
Rotterdam Havn er ikke kun Europas største havn, de er også førende inde for udviklingen af digitale værktøjer, som
understøtter driften af deres havn.
Et årelangt fokus på digitalisering i samspil med deres aktører har betydet, at man i dag har udviklet værktøjer, som
ikke kun er relevante i deres egen kontekst, men også er værdiskabende på tværs af værdikæden i deres havn.
Oplægget vil beskrive både deres digitaliseringsrejse og hvordan samspillet med både havnens aktører og baglandsaktører er tænkt ind med et særligt fokus på deres anløbskoordinering og -optimeringsværktøj Pronto.
v/ Senior Lead Digitization, Jan Gardeitchik, Port of Rotterdam

11:20

Pause

11:30

ADP OnePort
ADP har store mængder af informationer omkring aktiver og aktiviteter i ADP’s havne, men informationerne har været
spredt i mange systemer og har været svært tilgængelige på tværs af organisationen.
For at sikre at de rigtige informationer er til rådighed for alle medarbejdere har ADP sammen med Septima P/S udviklet ADP OnePort, som giver alle medarbejdere adgang til informationer på tværs af underliggende systemer og visning
af observationer fra IoT (Internet of Things) udstyr.
v/ Steen Kristensen, IT-manager, ADP

12:00

Frokost

12:30

Værdien af digitalisering
NorSea Group har i forbindelse med en større transformation af virksomheden arbejdet intensivt med automatiseringer og digitaliseringer af arbejdsprocesser for at imødekomme omverdens krav om innovative, fleksible og
omkostningseffektive løsninger.
v/ Jesper Høj-Hansen, CEO, NorSea Group Denmark

13:30

Kaffepause

13:50

Nexus
NorSea Group har i den forbindelse arbejdet tæt sammen med konsulenthuset Nexus Interim Management, som har
leveret både viden og ressourcer ind i processen.
v/ Ulrik Rosenberg, Salgschef, Nexus Interim Management

14:20

Afrunding
Projektpipeline for ADP
Netværk for digitalisering i ADPs havne
Opfølgning via nyhedsbrev.
v/ Eva Bonne Alkærsig, Forretningsudviklingschef – Digitalisering, ADP

15:00

Tak for i dag

