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Nyhetsbrev från Odette Sweden     
 
Hoppas alla har haft en skön sommar. Nu är hösten snart här och projekten har 
kommit i gång för fullt. 
 
Inom Packaging Management projektet (det svenska initiativet) har vi haft 2 
workshops och planerar för det 3:e i mitten av september.  
 
Så här långt har vi beskrivit dagens situation hos både OEM’er och leverantörer samt 
gjort en problemanalys. Vi har också satt upp en målbild, beskrivit vilka processer vi 
skall ha för att nå dit samt definierat ”best practices”. På den tredje och sista 
workshoppen kommer vi att gå igenom vilka meddelanden som behövs samt 
specificera vilken information de skall innehålla. Projektet avslutas enligt plan i slutet 
av september.  
 
Packaging Management projektet inom Odette International har sitt första möte den 
3:e september. 
 
Labelling projektet hade sitt uppstartsmöte i juni. Nästa möte äger rum denna vecka 
och i slutet av september träffas hela projektgruppen i London.  
 
RFID kommer att ha en presentation för GALIA (Den franska motsvarigheten till 
Odette Sweden) i september. Motsvarande presentation kommer att göras via web 
för övriga intressenter sedan.  
 
Global MMOG/LE teamet träffas i slutet av september i London. 
I mitten av augusti presenterade vi resultatet från den workshop vi hade inom SEBFC 
och NAF-forumet i juni. Materialet kommer att bearbetas vidare och behandlas på 
kommande forumsmöten. 
 
Tyvärr lyckades vi inte få tillräckligt många anmälda till våra planerade kurser 
(MMOG/LE och EDI). Vi gör därför ett nytt försök i november. MMOG/LE planeras nu 
till den 19:e och EDI till den 25: november. Information kring detta finns på Odettes 
Sweden’ s hemsida. Båda kurserna hålls i Göteborg och ni kan anmäla er på 
hemsidan. 
 
Vill igen passa på att påminna om Odette konferensen i München den 30:e 
november till 1:a december.  
 
Hälsningar 
 
Ingrid Lundberg 


