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Nyhetsbrev från Odette Sweden     
 

Tiden bara rusar i väg och vi har redan hunnit avsluta ytterligare 
ett projekt, nämligen ”Packaging Management”. Rapport till 
Tillväxtverket lämnas denna vecka och nästa vecka presenteras 
projektrapporten för projektdeltagarna.  
 
Jag vill passa på att framföra ett tack till projektgruppen för stort 
engagemang vilket bidrog till ett bra resultat och att vi kunde 

genomföra projektet enligt plan. Ett par representanter från projektet kommer nu att 
delta i det internationella projektet och driva våra frågor vidare. 
 
I september har vi också haft en workshop inom vår PLM-grupp (forum för PDM, 
CAD, Collaboration och digital products). Vi träffades på Volvo Cars och diskuterade 
virtuell tillverkning. Nästa workshop blir på Scania där agendan är 
Leverantörsintegration; Kravspecifikation på informationsutbyte. 
 
Förra veckan träffades Odette International Bureau, den internationella tekniska 
kommittén (TC) och Odette International Labelling-projektet i London. Hela 19 
personer deltog i Labelling mötet. Huvudsaklig agenda för projektet var presentation 
av pågående aktiviteter inom varje nationell organisation samt att identifiera 
projektinnehåll. Viktiga punkter projektet enades om var att vi vill ha en global etikett, 
ha möjlighet att printa på alla typer av printrar och standardiserad gemensam data.  
 
Nästa möte inom det Internationella ”Packaging Management” projektet kommer att 
äga rum den 14:e oktober i Berlin.  
 
RFID-projektet är för tillfället vilande. Projektet skulle ha presenterats för GALIA (den 
franska motsvarigheten till Odette Sweden) i september, men det har flyttats till 
början av nästa år. Därefter genomförs en motsvarande presentation via web för 
övriga intressenter.  
 
Global MMOG/LE projektet specificerar just nu kraven för en desktop-lösning.  
 
Vill igen påminna om våra kurser. MMOG/LE kommer att äga rum den 19:e 
november och EDI den 25: november. Information kring detta finns på Odettes 
Sweden’ s hemsida. Båda kurserna hålls i Göteborg och ni kan anmäla er via 
hemsidan. 
 
Vill också passa på att påminna om Odette konferensen i München den 30:e 
november till 1:a december. Fristen för ”early bird fee” går ut i dag, så passa på.   
 
Hälsningar 
 
Ingrid Lundberg 


