
PEKIVE - WORKSHOP 3
» 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: 26. november fra kl. 9:30 - 11.00

PEKIVE WORKSHOP 3
Vi inviterer til en inspirerende formiddag med en virtuel workshop, hvor vi vil dykke dybere ned i brugen af kunstig intelligens 
og hvordan denne skaber værdi og anvendes i praksis. Vi vil på workshoppen bl.a. give en midtvejsstatus på de spændende 
demonstrationsbygninger i projektet. 

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

AGENDA 
Bemærk at vi er online allerede kl. 9.15, så du har mulighed for at koble på i god tid og eventuelt teste din mikrofon og din lyd. Du 
er også meget velkommen til at deltage i formidlingsworkshoppen fra kl. 10-11, hvis din primære interesse er teknologierne bag.

9:15 - 9:30 Vi er online - mulighed for at teste sit udstyr 

Hvad går PEKIVE-projektet ud på? 
Hvad er implementeret og hvad kan det bruges til?
Nødvendigheden af energifleksibilitet i bygninger
Kaffepause og mulighed for nye deltagere at tjekke ind 
Vi dykker ned i 3 konkrete cases og ser på hvordan teknikken bag virker
Afrunding og opsamling på erfaringer

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

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

https://us02web.zoom.us/webinar/register/7616039620367/WN_RkomGrZCQEOWQQsfzbfeYw

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. 

10:00- 10:05

10:50- 11:00

https://www.linkedin.com/groups/8914277/



