
Vikingegaarden inviterer til 3 inspirationsdage om digitalisering 
- i samarbejde med Danske Havne, Thyborøn Havn og Kolding Havn

Mange års erfaring viser at digitalisering og effektivisering fører til bæredygtighed og efterlader et positiv CO2 
foodprint. Bevidstgørelsen af vand- og energiforbrug mindsker forbruget og påvirker den grønne omstilling. 
Digitalisering er mange ting og der findes mange løsninger på markedet.

Formålet med inspirationsdagene er at præsenterer en vision af en fuldt digitaliseret havn 2025, der er baseret 
på havnens faktiske vilkår, behov og ydelser - med maximal udnyttelse af deres eksisterende infrastruktur: 
Digitalisering, der er økonomisk rentabel for havnen.

Vi har arrangeret tre forskellige datoer, så du kan tilmelde dig den dag, du ønsker at deltage. Ved hver af 
de tre dage vil et oplæg være anderledes. Men fælles for alle dagene er, at du kan forvente at høre om 
digitaliserings muligheder for havne og tid til at netværke, herunder:

 • Virtuelle Afmærkninger & Bøjer med EIVA 
 • ERP & COMPLET – Propower integretion og fakturering med Complea
 • Intelligent Lysstyring og forbrug med ALED 
 • Digitalisering af Danske Havne 2025 med Vikingegaarden

Find den dato, der passer dig og tilmeld dig på salg@vikingegaarden.com

Læs meget mere om de tre inspirationsdage på vores hjemmeside under nyheder 
eller kontakt os på +45 75 803 960.

Samarbejdspartnere: Tilmeld dig her
Tilmelding til dagen er bindende, 

men ved udeblivelse faktureres kr. 
500,- til dækning af omkostninger 

og tabt plads.

Midt- & Østjylland

Sted: Kolding Havn
Dato: Den 9. September  
Tid: 10:00 – 14:00 (frokost inkluderet)
 
Fokusområder:
• Intelligent forsyningsløsning til  

kraner og skibe
• Virtuelle Bøjer & Afmærkninger
• Intelligent Lysstyring
• ERP Løsninger 
• Digitalisering af Danske Havne

Sjælland & Øerne

Sted: Danske Havne (DH)
Dato: Den 15. September  
Tid: 10:00 – 14:00 (frokost inkluderet)

Fokusområder:
• Udfordringer ved udvidelse & digi-

talisering af Danmarks yngste havn
• Virtuelle Bøjer & Afmærkninger
• Intelligent Lysstyring
• ERP Løsninger 
• Digitalisering af Danske Havne 

Nord- & Vestjylland

Sted: Thyborøn Havn
Dato: Den 20. September  
Tid: 10:00 – 14:00 (frokost inkluderet)

Fokusområder:
• Fra forbrug til faktura på 20 min
• Virtuelle Bøjer & Afmærkninger
• Intelligent Lysstyring
• ERP Løsninger 
• Digitalisering af Danske Havne
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