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Nyhetsbrev från Odette Sweden 
 

Den 13:e april hade NAF Odette Sweden sitt årliga medlemsmöte. 
AB Volvo var värdar och vi fick via SVP Katarina Lindstöm och VP 
Charlotte Hakegård lyssna till hur Volvo Group Trucks jobbar inom 
Supply Chain samt vilka utmaningar de ser framför sig. Helena 
Forslund, professor vid Linnéuniversitetet i Växjö visade på vad 
och hur man kan mäta inom Supply Chain samt hur företagen 
verkligen mäter. Från Odettes sida gav vi en uppdatering både 

kring organisation och projekt samt om kommande aktiviteter. Det blev en mycket 
givande dag, och jag hoppas se er alla igen (och även fler ) nästa år!  
 
Den 9:e mars genomförde vi en workshop om PRODAT och DELJIT, också detta hos 
AB Volvo. En stor eloge till Helena och Julia Eriksson för stort engagemang och 
inspirerande presentationer. Syftet var att kolla intresset för implementering hos de 
övriga OEM’erna vilket de visade sig ha. Hur vi går vidare inom detta områden 
kommer vi att diskutera på kommande NAF-möten. 
 
Nästa workshop har vi den 12-13 maj hos Meridion och då skall vi implementera EDI-
meddelanden. OEM’er, leverantörer och ERF-leverantörer träffas under 2 dagar för 
att testa aktuella fall. Målet är att hinna med 20 implementeringar. Syftet är att 
kartlägga vilka förutsättningar som krävs för att kunna implementera snabbare. 
Resultatet och hur vi tar detta vidare diskutera sen på kommande NAF-möten. 
 
Både för NAF- och SEBFC forumen har vi gjort en översyn av struktur, uppgift och 
representation för att spegla den internationella organisationen på ett bättre sätt. 
Förslag finns framme och skall fastställas på nästkommande möten. SEBFC-forumet 
byter samtidigt namn till TC Sweden.   
 
MMOG/LE utbildning genomfördes den 14:e april och för EDI kör vi en kurs den 25:e 
maj. Anmälan via hemsidan eller följande länk. Det finns endast ett fåtal platser kvar, 
så passa på att boka nu. Både för MMOG/LE och EDI kommer vi att ha ytterligare 
kurser under hösten. 
 
För PLM har vi nästa workshop den 10:e maj hos AB Volvo. På agendan har vi 
COTS PLM och Legacy PLM integration samt CAD-kvalité och Automattester.  
 
De internationella projekten närmar sig avslut. För Packaging Management arbetas 
det just nu med informationsflödet, men den internationella tekniska gruppen (TC) 
har redan börjat titta på materialet för att kunna påbörja specifikationen av 
meddelanden. För Labelling projektet återstår endast projektrapporten.  
 
Till sist vill jag passa på att önska er alla en trevlig Valborg! 
 
Hälsningar Ingrid Lundberg 

http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/grundkurs-edi-edi-for-supply-chain-collaboration-in-the-automotive-industry
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