
PEKIVE - WORKSHOP 2 
» Bliv klogere på hvad kunstig intelligens gør for dine bygninger 

» Understøt den grønne omstilling med innovativ teknologi 

» Udnyt potentialet i de variable elpriser 

» Gør dine bygninger energifleksible 

» Dato: 7. maj - 10.00 - 12.00 

PEKIVE WORKSHOP 2 
Vi inviterer til en spændende formiddag med en virtuel workshop, hvor vi introducerer dig til kunstig intelligens (AI) og giver dig 
viden om hvordan den kan bruges til at understøtte den grønne omstilling. 

Baseret på vores gode erfaringer fra den første workshop i projektet, afvikler vi også næste workshop virtuelt. 

Er du bygningsejer, driftsansvarlig,  rådgiver eller CTS-systemhus, så vil denne workshop være yderst interessant for dig. Workshop-
pen har omdrejningspunkt i vores ELFORSK-projekt - PEKIVE - og her vil vi stille skarpt på hvad projektet går ud på og samtidig inspi-
rere dig til at gå igang med AI-løsninger bl.a. via praktiske cases. 

Ligeledes er dette også en invitation til at komme med i projektet, da vi søger demonstrationsbygninger.  

AGENDA 
Bemærk at vi er online allerede 9.30, så du har mulighed for at koble på i god tid og eventuelt teste din mikrofon og din lyd. 

 

9.30 - 10.00 Vi er online - mulighed for at teste sit udstyr 

10.00 - 10.10 Velkomst og introduktion til dagens program 

10.10 - 10.20 Hvorfor er energifleksibilitet vigtigt i den grønne omstilling? 

10.20 - 10.35 PEKIVE projektet - hvad er det helt nøjagtigt og hvad er status i projektet 

10.35 - 11.00 Hvad er kunstig intelligens, og hvorfor er det os mennesker overlegen - i nogle situationer? 

11.00 - 11.10 Kaffe og strække-ben pause 

11.10 - 11.20 How do AI and Digital Twin support buildings in the energy transistion (engelsk) v/Priva  

11.20 - 11.40 Case fra projektet 

11.40 - 11.50 Hvilke bygninger er med nu, og hvilke former for demonstrationsbygninger søger vi? 

11.50 - 12.00 Afslutning 

 

VIL DU VIDE MERE OM ELFORSK PROJEKTET 
Du kan melde dig ind i vores LinkedIn gruppe: https://www.linkedin.com/groups/8914277/ 

eller kontakte os for at høre mere om projektet, og om hvordan du har mulighed for at deltage med en demonstrationsbygning. 

SÅDAN TILMELDER DU DIG 
Du tilmelder dig på dette her link: 

https://us04web.zoom.us/webinar/register/3415861540152/WN_2oQgXCDvSvuJ7Rh-1Cu9dg 

 

Har du spørgsmål til indhold, eller har du lyst til selv at komme med indlæg på de kommende workshops, er du velkommen til at 
kontakte os på rp@vitani.com eller 30321980. 

https://www.linkedin.com/groups/8914277/
https://us04web.zoom.us/webinar/register/3415861540152/WN_2oQgXCDvSvuJ7Rh-1Cu9dg

