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Nyhetsbrev från Odette Sweden 
 

November/decembers höjdpunkt blev Odette-konferensen i 
München. Vi hade 310 deltagare, själva arrangemanget och 
seminarierna höll hög klass, talarna likaså. Roligt!  
Det breda programmet uppskattades såväl av logistikchefer som 
EDI-experter och för nästa konferens som planeras äga rum om 
18 månader, hoppas jag på en lika stor framgång och att få träffa 
er alla igen. Se mer om konferensen här.  

 
De Internationella projekten hade sina projektmöten i anslutning till konferensen.  För 
både Packaging Management och Labelling råder nu stor enighet om hur själva 
lösningen skall se ut. RFID-projektet har sina rekommendationer för Packaging och 
Outbound klara i februari. Inom MMOG/LE-projektet har det däremot pågått en del 
diskussioner mellan AIAG och Odette rörande den tekniska lösningen. Nya förslag 
har diskuterats, och förhoppningsvis kan vi ta nya tag efter nyåret.  
 
JAIF (Joint Automotive Industry Forum), ett forum bestående av Odette, 
JAMA(Japan) och AIAG (US) för framtagning av globala rekommendationer, hade 
också sitt möte under konferensdagarna. På agendan var meddelandeändringar och 
RFID-frågor. Odette International tar nu fram ett förslag på vilka globala, strategiska 
frågor ledarskapsforumet skall fokusera på under kommande år.   
 
Här hemma i Sverige har vi jobbat vidare med det projektmaterial vi tog fram under 
juni-workshoppen. Vi har bearbetat, prioriterat och tidsatt aktiviteterna samt förberett 
presentationen för Odettes Council -möte som ägde rum i London förra veckan. På 
mötet presenterades även förslag från övrig europeisk bilindustri. Councilen enades 
om att gå vidare med 3 förslag och Odette utarbetar nu detaljerade projekt-
beskrivningar för slutgiltigt beslut på nästa Council-möte.  
 
Vi har under november genomfört ytterligare kurser inom EDI och MMOG/LE och ny 
MMOG/LE kurs är inplanerad till 14:e april 2016. Anmälan kan göras på hemsidan 
eller här. Vi planerar en översyn av EDI-kursen under våren, ev. dela upp den i 2 
delar. Kurstillfällen blir närmare sommaren så kolla hemsidan för aktuella datum. 
 
Odettes medlemsmöte kommer också att äga rum under april månad. Det blir på AB 
Volvo, Lundby denna gång. Kallelsen läggs upp på hemsidan inom kort samt skickas 
ut via mail. Det blir en heldag med både externa och interna AB Volvo talare. På 
agendan finns också presentationer av de spännande strategiska projekt vi nu 
förbereder uppstart av. 
 
Vill till slut passa på att tacka er alla för ett fantastiskt år, det första inom Odette 
Sweden för mig, och önska er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
Hälsningar Ingrid Lundberg 

https://www.odette.org/conference/odette-2015#schedule
http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/welcome-to-learn-about-mmog-le-version-4-thursday-april-14-2016

