
Inbjudan till 
frukostmöte

Tid:  Tisdagen den 8 mars 2016, 07.15 - 09.30

Plats:  expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Anmälan:  Anmäl dig på hemsidan, www.automationregion.com

Agenda
07.15 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad!

07.45 – På gång inom Automation Region 
Karolina Winbo, Processledare Automation Region

08.00 – Virtual Reality – den nya tidens sätt att se på framtiden
Elin Sjöström, byBrick och Petter Wannerberg, SICS Swedish ICT 

08.45 – Testa VR
Deltagarna har möjlighet att prova olika typer av VR-utrustning

09.00 – 09.30 Mingel med automationskollegor och avslutning

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter 
och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta 
tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför 
framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

Virtual Reality – den nya tidens sätt att se på framtiden
Frukostmöte i Västerås den 8 mars 

Virtual Reality (VR) är ett begrepp som vi fått höra alltmer 
på senare tid. VR tar ny fart i dagens samhälle och TV- och 
dataspelspelsindustrin leder utvecklingen. Under Automation 
Regions frukostmöte den 8 mars vrider och vänder vi på 
begreppet. Vilken nytta kan VR göra i företagen? Hur kan VR 
användas för att underlätta digitaliseringen?

Medlemsföretaget byBrick utvecklar olika typer av VR-lösningar 
och ser det breda spektrum av möjligheter den nya tekniken ger. 
Elin Sjöström är projektledare och programmerare på byBrick 
och kommer tillsammans med Petter Wannerberg, VR-utvecklare på SICS Swedish ICT i Västerås att 
vrida på perspektiven och visa på de oändliga möjligheter VR erbjuder - i det stora och i det lilla.

I projektet INCODE där SICS är en av projektparterna tillsammans med industriföretag jobbar 
Petter med utvecklingen av en VR-miljö som ska fungera som en utbildningsplattform för 
operatörer på gipsfabriken Gyproc i Bålsta. Här används VR för att få en säkrare och effektivare 
kompetensutveckling i företaget.

Under frukostmötet kan du som deltagare testa olika typer av VR-utrustning.

Välkommen till ett frukostmöte som tar dig till en virituell verklighet!
Karolina Winbo, processledare, 021-10 73 77, karolina.winbo@automationregion.com

Petter Wannerberg och Elin Sjöström


