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SAM GUARD event: Plantoptimalisatie dankzij AI

Op woensdag 22 mei 2019 organiseert SAMSON het SAM GUARD event. SAM GUARD
is een plant monitoringtool op basis van Artificial Intelligence (AI). De tool maakt het
mogelijk de plant altijd op het meest optimale productiepunt te laten werken.
Daarnaast is de tool tevens geschikt om actief predictive maintenance te bedrijven.
Programma
SAM GUARD is ontwikkeld door Precognize (onderdeel van SAMSON). Tijdens deze dag legt de heer
Bomsztayn, Director of Sales van Precognize, u uit hoe de SAM GUARD tool werkt. Vervolgens houdt de heer
Linchevski, CEO van Precognize, een open discussie. Uiteraard krijgt u ruim de tijd om vragen te stellen.
Wij sluiten het event af met een gezellige netwerkborrel.
Ochtend
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 17.00
17.00 - 18.00

Bezoek beurs PEFTEC*
Ontvangst + lunch
Presentatie SAM GUARD
Pauze
Open discussie
Afsluiting en netwerkborrel

Waar?
Het event wordt gehouden in een aparte zaal (Dock 2) ten tijde van de beurs PEFTEC in Ahoy Rotterdam.
Voor wie?
Dit event is bestemd voor plantmanagers, productiemanagers, process engineers, HQ engineers en mensen,
die werkzaam zijn op de afdeling Digitale innovaties of zich bezighouden met Industrie 4.0. Ook maintenance
managers zijn in verband met predictive maintenance van harte welkom. De focus ligt deze dag meer op de
procesoptimalisatie dan op preventief onderhoud.
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Aanmelden
Denkt u dat SAM GUARD een waardevolle tool kan zijn voor uw bedrijf? Meldt u zich dan vandaag nog aan via
deze link of de Gratis aanmelden knop. Let op: vol = vol!
* Bezoek beurs PEFTEC
U heeft de mogelijkheid om dit event te combineren met een bezoek aan de beurs PEFTEC (beide vinden
plaats in Ahoy Rotterdam). Het thema van deze beurs is monitoring en analyse en sluit dus mooi aan op ons
event. De PEFTEC maakt echter geen onderdeel uit van ons event. Wilt u beide combineren? Dan kunt u een
gratis entreekaart voor deze beurs bestellen via de beurswebsite.

GRATIS AANMELDEN
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