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Datafangst

Proprietære lukkede systemer

Standardisering av kommunikasjonsprotokoller

Standardisering av dataformater

Moderne og åpne API

Transformasjon til datadrevne tjenester

15 minutter om



Kort om Piscada

Kunder og produkter
 Piscada utvikler Open Aquaculture

Platform. En åpen tjenesteplattform 
for akvakultur. Over 1500 
installasjoner på tidligere plattform

 Piscada leverer ny digital plattform for 
bygg sammen med GK Gruppen, 
markedsleder i Norden med 15.000 
servicekontrakter

 Ny åpen velferdsplattform

 Samarbeid med PipeLife rundt 
digitalisering av infrastruktur for 
vannsystemer







Lukkede proprietære systemer 

Proprietære systemer og begrenset datafangst. Kun en utfordring for 
akvakultur? 

Manglende standardisering og semantisk forståelse av data. Kun en utfordring 
for akvakultur? 

Benytte data til nye tjenester for å effektivisere og forbedre drift og produksjon, 
hvordan ser det ut i industrien generelt ?

Det foregår digitalisering i alle bransjer som vi 
kjenner til. Utfordringene er i stor grad de samme
 Manglende tilgang på data
 Manglende datakvalitet og standardisering
 Sikkerhet
 Infrastruktur og arkitektur



Applikasjonstyper i markedet

Ofte eldre applikasjoner

Billigere og enklere å utvikle

Behøver ikke ta hensyn til 
sikkerhet og data integritet

Lukkede applikasjoner

Lock-in

Ingen integrasjon

Ofte eldre applikasjoner

Billigere og enklere å utvikle

Behøver ikke ta hensyn til 
sikkerhet og data integritet

Lukkede applikasjoner
med intern 

kommunikasjon  

Lock-in

Ingen integrasjon

Ofte med begrenset og eller 
proprietært API

Tilgang til API er 
lisensbelagt og koster 
penger

Applikasjoner
med kommersielt API 

Mulighet for integrasjon og 
dataflyt

Krever tilpasning

Standardiserte og åpne API

Ofte god sikkerhet

Ikke lisensbelagt

Applikasjoner med 
åpne API og 

standardiserte 
grensesnitt  

Enket å integrere

Lagt til rette for god data 
utveksling



Proprietære lukkede systemer vs åpne systemer

Proprietære lukkede systemer

Analyser og benchmarking

Kobling mot sky

Lagring av historiske data

Lokale integrasjonsmuligheter

Interaksjon med andre lokale systemer

Lokale funksjoner

Big data

Maskinlæring og AI 

Tjenestebaserte applikasjoner 

Datautveksling med tredje-part

Åpne standardiserte systemer

Analyser og benchmarking

Kobling mot sky

Lagring av historiske data

Lokale integrasjonsmuligheter

Interaksjon med andre lokale systemer

Lokale funksjoner

Big data

Maskinlæring og AI 

Tjenestebaserte applikasjoner 

Datautveksling med tredje-part



Dataflyt gjennom næringskjeden

ROGN SMOLT TRANS
PORT SJØ SLAKT-

ERI
TRANS
PORT

HAVBRUKSSELSKAPETS DATALAKE

STANDARDISERTE API

TJENESTE API

ROGN FISKEHELSE SERVICE ERP FORPRODUSENT ...

CLOUD

FELT



Dataflyt gjennom næringskjeden

HAVBRUKSSELSKAPETS DATALAKE

STANDARDISERTE API

TJENESTE API

ROGN FISKEHELSE SERVICE ERP FORPRODUSENT ...

CLOUD

INSTRUMENTERING 

REST - OPC UA - MQTT

FELT



Trender for automasjon og industriell IT

Fra drevet av lokale behov og pris per 
anskaffelse
 Industriselskaper velger 2-3 forskjellige 

leverandører

 Vil forhindre monopol og opprettholde 
sunn konkurranse

 Isolerte IT-systemer

 Data kan ikke benyttes på tvers

 Opplæring på mange systemer

 Vanskelig å holde oversikt

Til anskaffelse av infrastruktur, 
tjenestebaserte og datadrevne løsninger
 Industriselskaper digitaliserer og har et mål om 

økt forståelse og forbedret drift gjennom bruk 
av data

 Benytte åpne standarder

 Åpen tjenesteplattform hvor ulike aktører kan 
tilby nye datadrevne applikasjoner

 Ønske om færre IT-systemer i hverdagen

 Benytte data gjennom hele næringskjeden



Eksempel fra byggebransjen

TFMMERKESYSTEM

BACNETKOMMUNIKASJONSPROTOKOLL

RESTAPI

JSONDATAFORMAT

2010

2020

Hindrer leverandør lock-in
Muliggjør gode dataintegrasjoner



Mønster for maskinlæringDriftssignatur

Eksempel på bruk av skydata for bygg

Transformasjon av systemparametere til driftsmønster 



Piscada Open Aquaculture Platform ble introdusert 
for bruk på tilvekstsenter/operasjonssenter hos 
Lerøy Midt høsten 2018

 Integrasjon av proprietære foringssystemer
 Integrasjon av proprietære kameraløsninger
 Integrasjon av miljøsensorikk fra forskjellige 

leverandører 
 Standardisering av datafangst på kryss av 

leverandører
 Streaming av sanntidsdata til Piscada Cloud
 Felles standard brukergrensesnitt for styring av 

underliggende systemer

 Det er lagt til rette for utvidet beslutningsstøtte
 Tilrettelagt for nye avanserte applikasjoner 

basert på ML og AI
 Muliggjør felles Datalake for konsernet
 Åpne API for tredjeparter

Eksempel fra akvakultur

«Piscada har en banebrytende løsning som gir alt man trenger for å 
utføre fôring i et bilde. Det er en stor fordel med et standard 
brukergrensesnitt uavhengig av utstyr vi benytter på våre lokaliteter, og 
at man kan bruke gamepad for å hurtig komme i posisjon med kamera, 
noe som er høyt verdsatt av våre operatører.»

Ole Groven Eskerod
Leder Tilvekstsenter Jøsnøya Lerøy Midt



Oppsummering

Vi bør benytte standardiserte feltprotokoller hvor det er mulig

Systemene bør benytte åpen REST-API/JSON for utveksling av 
data  

Skyløsninger bør benytte en felles standard for utveksling av data 
og sematisk beskrivelse av data

Løsningene bør bygges med moderne skalerbar teknologi

Sikkerhet og god tilgangskontroll må ha fokus 

Piscada støtter bransjeinitiativet AquaCloud 2.0



Takk!
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