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Nyhetsbrev från Odette Sweden 
 

Året inleddes med ett PLM-seminarium hos Scania. 
På agendan hade vi ”Virtual Trust” och CAD-kvalité. Ett både 
välbesökt och uppskattat seminarium. Vi är nu i full gång med att 
planera nästa möte som blir den 10:e maj hos AB Volvo. Kommer 
troligtvis att även då diskutera CAD-kvalité men också 
Automattester och MBD (modellbaserade definitioner).  
 

I NAF- och SEBFC forumen har vi bearbetat vår projektlista ytterligare. Förutom en 
svensk implementerings-fortsättning på de internationella projekten så har vi hittat 
ytterligare ett par aktuella områden att gå vidare med. För att kolla intresset kör vi 
följande seminarier under våren:  
 

1. PRODAT (Produktdata inom Supply Chain): 9:e mars hos AB Volvo och  
2. Hur kan vi snabba upp EDI-implementeringen?: 12-13:e maj hos Meridion.  

 
Vill också passa på att påminna om medlemsmötet den 13:e april hos AB Volvo i 
Göteborg. Glöm inte att anmäla dig på Odettes hemsida eller via följande länk. 
Glöm inte heller att anmäla dig till MMOG-kursen som hålls dagen efter, dvs. den 
14:e april. Anmälan via hemsidan eller följande länk. EDI-utbildning är planerad till 
den 26:e maj. Anmälan även här via hemsidan eller följande länk.  
 
Förövrigt har jag uppdaterat Odettes hemsida där du nu även kan hitta kalendarium 
för kommande händelser. 
 
De internationella projekten löper på bra. För Packaging Management och Labelling 
närmar vi oss projektavslut. Labelling har ett avslutande möte i London i mitten av 
mars. Packaging kör några web-möten under mars-månad där aktuella förslag på 
process och informationsflöden skall beslutas. Meddelandeutvecklingen görs sedan 
av den tekniska kommitteen (TC).  
 
Under februari hade Odette International besök av JAMA (hos VDA i Berlin). Syftet 
var gemensamt erfarenhetsutbyte, men först och främst ville japanerna ta del av våra 
erfarenheter för att kunna implementera EDI lika framgångsrikt i Japan som vi har 
gjort i Europa. Samtidigt hade MMOG/LE-projektet en workshop för specifikation av 
ny XML-kommunikation (steg 1 i projektet). 
 
Förövrigt jobbar Odette International just nu med att bearbeta de projektförslag som 
togs fram på Odette Councils senaste möte i december.  
 
Hälsningar Ingrid Lundberg 

http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/valkommen-till-medlemsmote-inom-naf-odette-sweden-den13-april-2016-i-goteborg
http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/welcome-to-learn-about-mmog-le-version-4-thursday-april-14-2016
http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/grundkurs-edi-edi-for-supply-chain-collaboration-in-the-automotive-industry

