
 

 

SEMINARPROGRAM 26.-27. mai 2004  
 
Styring, IKT og verdikjeder - 
Er det et gap mellom tilgjengelig teknologi og industriens behov? 

 
Hvordan brukes IKT, internt og eksternt, for å koordinere produksjon og logistikk i verdikjeden? Er de nye 
standardsystemene en grei måte å kjøpe seg fri fra utfordringene med å styre verdikjeder? Hvilke løsninger 
brukes av industrien, og hvorfor er ikke systemleverandørenes nye løsninger mer utbredt i Norge? Hva er neste 
generasjons IKT-løsninger? 

Avanserte IKT-systemer er mer utbredt i dansk industri. Hva har danskene gjort for å lykkes med utvikling og 
implementering? Professor Hans-Henrik Hvolbye fra Universitet i Aalborg har lang erfaring fra en rekke IKT-
prosjekt. Han og en dansk industrileder vil presentere konsepter og erfaringer fra dansk industri.  

 
Sted: SINTEF Teknologiledelse, S. P. Andersens vei 5, Trondheim 
 
Onsdag 26. mai: 
1500-1515 Velkommen  

v/Erlend Alfnes, SINTEF 
1515-1630 Ordrestyring og planlegging mellom industrielle virksomheter i nettverk  

v/Hans-Henrik Hvolbye, Universitetet i Aalborg 
1630-1645 Kort pause 
1645-1745 Fremtidens bestillingssystem: on-line konfigurasjon av kjeler hos Aalborg Industries  

v/Jørgen A. Nielsen, Aalborg Industries (global leverandør av kjeler) 
1745-1830 Logistikktallenes tale 

v/Tor Otto Fougner, MA-Consult 
1930- Middag på Munkholmen, båtavgang fra Ravnkloa kl. 1930 
 
Torsdag 27. mai: 
0900-0930 Elektronisk bestilling - Til nøye eller til besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura 

v/Heidi C. Dreyer, SINTEF Teknologiledelse 
0930-1015 Gir effektiv verdikjedeplanlegging resultater på bunnlinja? 

v/Terje Gaardsmoen, Intentia 
1015-1030 Kort pause 
1030-1100 Et kritisk blikk på IKT-systemenes rolle i logistikk 

v/Odd Jøran Sagegg, NTNU 
1100-1200 Paneldebatt: Styring med IKT - Hvor er vi, og hvor går vi? 

v/Ola Strandhagen, NTNU 
1200- Lunsj 
 
Velkommen! 

 
 

Seminaret er et samarbeid mellom SMARTLOG,Næringslivets Idéfond for NTNU og P2005.  
Ansvarlig er Erlend Alfnes, SINTEF Teknologiledelse, Økonomi og Logistikk. Ved spørsmål, ta kontakt med 

erlend.alfnes@sintef.no, tlf: 73 59 71 22, eller anita.romsdal@svt.ntnu.no, tlf: 73 59 82 38.  
 

Påmelding sendes på e-post til anita.romsdal@svt.ntnu.no. Påmeldingsfrist: torsdag 13. mai 
 

  SMARTLOGPARTNERE 



 

 

 
 

 
  

Munkholmen er en liten øy i 
fjorden utenfor Trondheim. I 

vikingtiden var dette Trondheims 
rettersted, og i år 995 ble Håkon 

Jarl og trellen Karks hoder 
ble satt på staker her. Senere ble 

det anlagt klosteranlegg på 
Munkholmen, og det første 

klosteret ble trolig grunnlagt av 
Kong Knut den Mektige allerede i 
1028 (Norges eldste klosteranlegg).  

Munkholmen 

Praktisk informasjon  

Middag onsdag 26. mai 

Båtavgang kl 1930 fra Ravnkloa, 
Trondheim sentrum (nederst i Munke-
gata), ca 30 min. båttur. 

Retur fra Munkholmen ca. kl. 2300. 

 
 
 

Etter reformasjonen ble 
klosteranlegget omgjort til 

festning og fengsel, og senere 
også tollstasjon. Munkholmens 
mest berømte fange var Peder 
Schumacher greve Griffenfeld, 
som satt fengslet her i fra 1680-

1698.  

 

I dag er Munkholmen et 
populært utfartssted for byens 
befolkning med badeplass og 

restaurant. 


