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Nyhetsbrev från Odette Sweden 
 

Den 12-13 maj hade vi en workshop kring implementering av EDI-
meddelanden. OEM’er, leverantörer och ERF-leverantörer 
träffades under 2 dagar för att testa aktuella fall. Syftet var att 
kartlägga vilka förutsättningar som krävs för att kunna 
implementera snabbare än vad vi gör i dag och att se om det 
skulle kunna vara möjligt att implementera ett meddelande på en 
timma. Vi lyckades genomföra 2 implementeringar per OEM och vi 

kunde konstatera att det skulle kunna vara möjligt att implementera på en timma för 
en befintlig leverantör om alla förutsättningar fanns på plats. Resultatet kommer att 
diskuteras vidare på kommande NAF-möten och vi har redan sökt finansiering för att 
kunna driva projektet vidare. Projektstart kan tidigast bli den 1:a oktober 2016, men 
förberedelserna kommer att starta under september-månad. 
 
Organisation och struktur för både för NAF- och TC (SEBFC) forumen är nu 
beslutade och en handlingsplan för kommande och prioriterade aktiviteter kommer att 
tas fram under var sin respektive workshop efter sommaren. 
 
Både MMOG/LE och EDI-utbildningen som genomfördes under våren blev 
överbokade, vilket var glädjande. Ytterligare en MMOG/LE kurs kommer att hållas 
den 29:e september. Anmälan via hemsidan eller följande länk. EDI-kursen 
omarbetas just nu och delas upp på 2 dagar (26-27 oktober). Under dag 1 ger vi en 
övergripande genomgång av EDI inom Supply Chain och under dag 2 gör vi en 
djupdykning i själva meddelandehanteringen samt kommunikationsprotokollet 
OFTP/OFTP2. Anmälan via hemsidan eller följande länk. 
 
Den 10:e maj hade vi en PLM-workshop hos AB Volvo där vi diskuterade COTS PLM 
och Legacy, PLM integration samt CAD-kvalité och Automattester.  
Nästa PLM workshop har vi den 22 september hos Volvo Cars. Agendapunkter är 
bl.a. strategifrågor, Industrie 4.0, samt Organisation “CAD/PDM/vPDM” verksamhet 
vs IT.  
 
De internationella projekten presenterar sina slutrapporter på nästa Odette 
International Board möte i juli. Den tekniska gruppen (TC) är inte helt klara med 
specifikationerna för emballage-meddelanden, men beräknar blir klara under hösten. 
 
Till sist vill jag passa på att tacka för det här halvåret och önska er alla en riktig bra 
sommar och trevlig semester! 
 
 
Hälsningar Ingrid Lundberg 
 
 

http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/welcome-to-learn-about-mmog-le-version-4-thursday-september-29-2016
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4835121&sid=hwHha8uln3
http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/grundkurs-edi-edi-for-supply-chain-collaboration-in-the-automotive-industry
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4845118&sid=SscRuogf5p

