
B U Z Z  I  P R A K S I S

EXPAND YOUR REALITY
C O P E N X
TECH-MODULER TIL LEDERE



Buzz i Praksis
Den digitale omstilling er den mest
gennemgribende forandring, der er
sket i nyere tid. De teknologiske
muligheder er mange, og vi kaster om
os med Buzzwords - nogle gange
måske uden helt at forstå, hvad de
egentlig betyder i praksis. 

Den digitale virkelighed er vanskelig at
navigere i, og derfor tror vi på, at
ledere kan træffe bedre strategiske
beslutninger omkring anvendelsen af
teknologi, hvis de opnår en mere
praksisnær forståelse.

Hvad er Buzz i Praksis?

Hvem henvender Buzz i
Praksis sig til?

Forløbet henvender sig til lederen,
som vil klædes på til at tage
strategiske beslutninger om
implementeringen af nye teknologier.

Buzz i Praksis er et praksisnært
vidensforløb som består af 6 samlede
moduler: AI, VR/AR, Blockchain, IoT,
A&R og Big Data.  

Samarbejde
Buzz i praksis er udviklet i samarbejde
med Teknologipagten. 

Vores partnere er Tech Management,
IDA, CBS, DAMVAD Analytics og
Lederne.



Robotter og
automatisering

AI
26/1/21

AR/VR
3/2/21

IoT
4/3/21

Blockchain
9/2/21

Data Analytics

17/3/21

Program for Buzz i Praksis 

David guldager er moderator på Buzz i
Praksis. David har i de sidste 12 år gjort en
dyd ud af teste nye teknologier, og arbejder
blandt andet som fagkonsulent, tv-vært og
foredragsholder.

Moduler og talere 

10/3/21

MODERATOR

AI 
I modulet får du mulighed for at afprøve forskellige værktøjer
indenfor kunstig intelligens. I modulet vil du møde Michael
Green fra Desupervised, Anders Kofod-Petersen fra Alexandra
Instituttet og Jacob Knobel fra Datapult.  

VR & AR 
I dette modul kommer vi til at undersøge potentialet ved VR og
AR med Oculus Quest briller på.  I modulet vil du møde Stefania
Serafin fra MEL, AAU, Simon Lajboschitz fra Khora ApS,
Kristian Andreasen fra Kanda,  Cristian-Emmanuel Anton fra
MeetinVR og Bobby King fra Rock Paper Reality. 

Blockchain
I modulet går vi i dybden med hvad Blockchain er og hvordan
det specifikt kan bruges.  I modulet vil du møde Michel Avital
fra CBS, Karim Jabbar fra Solstrøm og Victoria Gago fra
European Blockchain Convention.

Automatisering og Robotter 
I dette modul ser vi automatisering og robotter, og afprøver
mulighederne i praksis. Til modulet vil du møde Rony Medaglia
fra CBS, Christina E. Wanscher fra RoboCluster, Lars Mathiesen
fra Videnscenter for Automatisering og Robotteknologi og
Anders Bundsgaard fra Odico. 

IoT
I modulet kommer vi bagom IoT's terminologi og kigger
nærmere på hvordan konceptet fungerer i praksis. Til modulet
vil du opleve Danish Outdoor Living Lab (DOLL) og
Skandinaviens første smarte hjem, Fremtidens Hjem. 

Data Analytics
I modulet Data Analytics får du mulighed for at afprøve
forskellige værktøjer indenfor begrebet gennem praksisnære
workshops.  Til dette modul vil du møde Torsten Ringberg fra
CBS, Christian Holmegaard Mossing fra NIRAS og Hanna Svae
fra Damvad ANALYTICS.


