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Nyhetsbrev från Odette Sweden     
 

Oktober har präglats av ordinarie nätverksaktiviteter. Förutom ett 
avslutningsmöte för Packaging Management projektet i början av 
månaden där projektrapporten presenterades, så har vi haft 
forumsmöten för den tekniska gruppen SEBFC, NAF-Odette 
Sweden och PLM’ s planerings grupp. 
 
Förberedelser görs dock för eventuella kommande projekt. Vi har 
en lång lista från workshopen vi hade precis innan semestern. 

Listan har bearbetats ett antal gånger och skall diskuteras vidare under kommande 
möten i november.  
 
Projekten inom Odette International har nu alla träffats minst en gång. ”Packaging 
Management” projektet hade sitt första F2F-möte den 14:e oktober i Berlin där alla 
nationella organisationer presenterade sina pågående aktiviteter inom området.  
 
Nästa F2F möte blir i december i samband med konferensen och då skall vi jämföra 
våra framtida krav och önskemål samt diskutera projektets innehåll och 
avgränsningar. Så här långt ser det ut som om vi har en liknande syn kring många av 
frågeställningarna. 
 
Den svenska Packaging Managementgruppen kommer att fortsätta att träffas och 
vara en länk till det internationella projektet. En önskan är också att kunna driva en 
svensk pilot med någon OEM och leverantör. 
 
Global MMOG/LE projektet hade sitt första projektmöte i mitten av oktober där bl.a. 
RFQ-processen för en desktop-lösning presenterades. Projektet kommer att träffas 
för en kort avstämning under konferensen i München. 
 
Även Labelling-projektet kommer att ha ett F2F möte i anslutning till konferensen. 
 
Till sist vill jag påminna om våra kurser. MMOG/LE äger rum den 19:e november och 
EDI den 25: november. Information kring detta finns på Odettes Sweden’ s hemsida 
och det finns fortfarande ett fåtal platser kvar. Se inbjudan för MMOG/LE här 
alternativt EDI här. 
 
 

Vill också passa på att påminna, om ni inte redan har anmält er till konferensen, att 
det nu är dags att göra det. Se mer info på hemsidan här.  
 
Hälsningar 
 
Ingrid Lundberg 

http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/utbildning-mmog-le-v4-(global-materials-management-operations
http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/grundkurs-edi-edi-for-supply-chain-collaboration-in-the-automotive-industry
http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/odette2015-30-november-1-december-munchen

