Hvorfor sliter industrien med å ta verdi ut
av digitaliseringen?

Betydningen av en robust digital grunnmur for faktabasert beslutningstøtte
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Digitalisering er å skape verdi av samspillet mellom teknologi,
prosesser, organisasjon og mennesker
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DIGITAL STRATEGY

OPTIMIZED OPERATIONS
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CUSTOMER JOURNEY

SMART CONTRACTS

MOBILE APPS

GROWTH

INSIGHT USING MACHINE LEARNING/AI
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Digital transformasjon betyr også å gå under toppen av isfjellet
OPTIMIZED OPERATIONS

PREDICTIVE MAINTENANCE

USER EXPERIENCE

DIGITAL CULTURE

PRESCRIPTIVE MAINTENANCE

CUSTOMER JOURNEY

SMART CONTRACTS

MOBILE APPS

GROWTH

INSIGHT USING MACHINE LEARNING/AI

Digital Transformation

DIGITAL STRATEGY

“Det mange bedriftsledere
mener med digitalisering
er primært det av isberget
som er over
vannoverflaten.
Det som ligger under
vannoverflaten er ofte
utdaterte systemer, en
rigid organisasjonskultur
og utdaterte prossesdyrer,
noe som vanskeliggjør det
digitale skifte”
- Deloitte University Press,
2016–2017 global CIO survey -

© 2020 Deloitte AS

4

4

Datakvalitet og datatilgjengelighet forutsettes å være på plass. Det kan være en kostbar
antagelse
“Lekasjer” i datakvalitet
Data massage, wrong script
Wrong tag mapping
No available models
Data missing
Poor data quality
Lack of naming convention for soft tags

APP
Data Platform

Deadband
low frequency
low performance on servers
Errors from engineering
Low frequency
Alarms & Events missing?
Object model missing
Changes not updated
Deadband
low frequency
No timestamp (on old controllers)
Low performance
Deadband
Noise
Inaccurate
Missing

Field Devices/sensors, IIOT, IOT
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Industri 4.0

Saucedo, 2017

Industry
1.0
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Industry
2.0

Mechanization,
steam power,
weaving loom

Mass production,
assembly line,
electrical energy

1784

1870

Industry
3.0
Automation,
computers and
electronics

1969

Industry
4.0
Cyber Physical
Systems, internet
of things,
networks

TODAY
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Det viser seg ofte utfordrende å gå fra en god ide til varige løsninger

•

Den digitale grunnmuren er for dårlig

•

IT og OT lever i to verdener

•

Det er krevende

Ide
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Verifisere ide - MVP

Agile

Waterfall

Sprints
Scrum
Innovative
Creative
Speed
Fail fast
MvP

Management of Change (MOC)
Engineering
Standardization
Spesifications
Design Freeze
Productification
Testing (IAT,FAT, SAT)
Documentation
Handover to Operations

Produktifisere

Skalering
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Informasjonsflyt og struktur i drift og vedlikehold
Brukere av data
Smart
Vedlikehold

Produksjons
optimalisering

Sikkerhet

Life cycle Information
Life Cycle Record
Automasjon
Tekniske Applikasjoner
Styring og overvåkning
Nettverk

Sensorikk

Alarmer og hendelser

Teknisk
dokumentasjon
LCI

Tag master

Engineering

Tidsserier
SAS Objekter
Hart/instrument data
Høy frekvente data
Algoritmer, beregninger

Vedlikeholdsdata
SAP

Krav

Vedlikeholds data
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Modernisering av Applikasjonsarkitektur og Infrastruktur
Virksomhetsmodellen ser ut som en vifte – innovasjon på toppen og standardisering
mot sentrum
Pains:
Sluttbruker/
grensesnitt

Stor fokus og lett å utvikle.
Men mangler ofte pålitelige data

Prosess-styring

Mange er prosessorienterte men
mangler kobling til data

Applikasjon og data

Mange er godt i gang mens andre
har en lang vei å gå

Prøve ut; raskt og billig

Hjernen i forretningen –
kontroll og sikkerhet

Alt som tjenester

Digital infrastruktur

Standardisere og samordne
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De fleste opplever at den digitale
grunnmuren ikke tilfredstiller behovet
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Digitalisering – utviklingen skjer raskere og raskere
Hvor lang tid tok det å nå 50 millioner brukere på verdensbasis?

75 år
35 år

13år
3 år
0,5 år
19 dager
35 dager
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Men, de mest disruptive teknologiene trenger minst et tiår for å utvikle seg til
standardiserte applikasjoner
Key digital technologies
Time to market
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Eksempel på samarbeid: Strategisk tilnærming til levetidsforlengelse
•

Norsk sokkel har svært mange driftssteder som går mot slutten av teknisk levetid

•

Lavkost levetidsforlengelse med sikker drift er avgjørende for fremtiden til disse driftsstedene

•

Tett samarbeid mellom leverandør og operatør kan spille en avgjørende rolle for å sikre videre drift

•
•
•
•

Kompensere leverandør med format som skaper verdi
Fjerne unødig arbeid
Redusere kostnader
Strømlinjeformede arbeidsprosesser

Operatør

Deloitte perspektiver:
•

Verdiskapning
gjennom effektivt
samarbeid

•

Innovasjon gjennom
felles strategi og
produktutvikling hos
leverandør

•

Nye forretningsmodeller for
operatør-leverandør
samarbeid

Leverandør
•
•
•

Økt bruk av industri
Standard leveranser
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Levedyktige betingelser
Standarder basert på globale produkter og tjenester
Forutsigbarhet

Bedre og tidligere involvering av Endre operatør og leverandør
Leverandør kompetanse
kultur

Samkjøre mål
Gjennom verdikjeden
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Teknologiledelseprosesser for digital grunnmur

Kjerne Prosesser

Hovedaktiviteter

Lære

Anskaffe

Strategi: Levere strukturerte data fra
prosessanlegg med høy kvalitet fra OT til IT
Innovasjon: Bruke fremtidsrettet teknologi fra

leverandørene og få dem til å videreutvikle

Teknologi
basis

Velge

Identifisere

produktene etter våre behov
Operasjonalisering: Støtte verdiskapning

innenfor områdene smart vedlikehold,
produksjonsoptimalisering og sikkerhet
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Beskytte

Utforske
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Trend: Intelligente arbeidsprosesser
Procedure based

Process based

Digitally integrated

• Control
Simple and user friendly

• Flow /business logic
Simple and user friendly

• Involve and empower organisation
• Test, evaluate, implement

Dynamic

Dynamic

• Speed
• User centric

Intelligent

Intelligent

• Precision monitoring
• Continuous improvement
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Suksesskriterier - modenhetsmodell for digitalisering?

7. Mindset, lederskap og trening
6. Organisasjon og nettverk

5. Data og logikk sammenkoblet med prosessene
4. Arbeidsprosesser definert
3. Tilgang på strukturerte data
2. Kommunikasjons infrastruktur
1.Datafangst og sensorikk
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