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Automation Summit 2017 – för det digitala Sverige
Vid Automation Summit ger vi svar på hur vi gemensamt kan
skapa hållbar utveckling, bättre konkurrenskraft och fler jobb
genom samverkan, innovativa lösningar, automation och
digitalisering. Konferensen arrangeras för fjärde året i rad, den
här gången i Västerås den 12 oktober.
Automation Summit kommer att belysa möjligheter och lyfta
fram goda exempel. Vi diskuterar bland annat hur digitalisering,
IoT, telekom, industriell IT och modern automation påverkar
dagens och morgondagens industri, energisektor och samhälle.
Konferensen utgör ett gyllene tillfälle att träffa branschkollegor,
från både leverantörer och användare, som på olika sätt påverkar
digitaliseringens utveckling. Här kan du inhämta kunskap, knyta
nya kontakter och diskutera aktuella utmaningar och möjligheter.
Genom Automation Regions relation till VINNOVA och samarbete med IVA finns också en tydlig koppling till
Smart industri – regeringens strategi för att stärka företagens förändringsförmåga och konkurrenskraft.
Välkommen till Automation Summit 2017 – en dag fylld med kunskap, inspiration och möten kring
digitaliseringens möjligheter på vägen mot det digitala Sverige!
Catarina Berglund
Tillträdande processledare för Automation Region

Artificiell intelligens i en global kontext
Som fjortonde svensk genom tiderna har Fredrik Bruhn, vd på Automation
Regions medlemsföretag Unibap, medlem i Automation Regions styrelse och
adjungerad professor inom robotik och avionik vid Mälardalens högskola,
utsetts till Eisenhower Fellowship-stipendiat.
Under våren 2017 genomförde Fredrik en sju veckor lång resa genom
USA för att studera marknadsförutsättningar, standardisering och
användningsområden för artificiell intelligens, robotik och automation. Vid
Automation Summit summerar han sin resa med en global utblick om
framtidens teknik, arbetsliv och samhällsutmaningar.

Hög tid att lägga resurser på
säkerhetsarbetet
Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige,
IIS, är en av talarna på Automation Summit. Hon menar att digitalisering och
ny teknik erbjuder stora möjligheter men även innebär nya risker. De måste
hanteras från början, genom att ha med säkerhet i designarbetet och redan
på idéstadiet för nya tjänster och produkter.
– Det jag vill skicka med till deltagarna på Automation Summit, är att det är
hög tid att lägga resurser på säkerhetsarbetet och att avsätta medel för det i
budgeten. Det kan vara svårt för mindre företag, men det finns hjälp att få.

Temaområden vid årets konferens
• Digitala affärsmodeller, ledarskap, kompetens- och företagsutveckling.
• Ny digital teknik – vad finns, vad kommer och vad kan jag använda?
• Digital säkerhet och tillförlitlighet – det här bör du veta!
• Morgondagens utmaningar: Digital mognad, digital etik och artificiell intelligens.
• “Hello Automation” – summering av dagen och en interaktiv talkshow om morgondagens samhälls
utmaningar där bland annat artificiell intelligens förändrar vårt sätt att leva, arbeta och förstå omvärlden.
Mer information och anmälan på www.automationsummit.se
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