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Juni har varit en projektintensiv månad med både uppstart och avslut av projekt.  

Inom Odette International har vi startat upp nedanstående projekt. Glädjande och värd att 

nämnas är att för 2 av projekten så har vi svenska projektledare: 

 Packaging Management: Jean-Claude Fichera - GALIA (fichera@galia.com) 

 Labelling: Michael Bogren - Encode (michael.bogren@encode.se) 

 RFID: Olaf Schutze - Opel (olaf.schuetze@de.opel.com) / Joerg Walther - VDA 

(walther@vda.de) 

 Global MMOG/LE: Johan Bystedt - Meridion (johan.bystedt@meridion.se) 

I höst planerar vi också att initiera aktiviteter kring Inbound Transport Management och 

Supply Chain Risk Management. 

Inom Odette Sweden har vi avslutat projektet ”Förbättrad prognoskvalitet inom 

fordonsindustrin”. Projektet har pågått i 5 år och varit mycket framgångsrikt. Analysverktyget 

(FAI) implementeras nu hos våra OEM’er och flera av våra leverantörer. 

Vi har också avslutat projektet ”FKG och NAF Odette Sweden Road show”. Förhoppningen 

är att kunna göra något liknande även nästa år.  

Vi har startat upp Packaging Management projektet (del-projekt till det internationella 

projektet) med syfte att förbättra administrationen av returemballage i fordonsindustrin och 

därigenom kunna få ett standardiserat arbetssätt. Kick-off hölls den 8:e juni och den 30:e 

juni hade vi en workshop för att beskriva dagens processer och identifiera problem. 

Workshopen följs upp av ett web-möte i augusti och nästa workshop planeras till 

augusti/september. Vi kommer då att titta på ”Best Practices”. 

Vi hade också en workshop inom SEBFC och NAF-forum den 10:e juni som gav oss hela 85 

förslag på förbättringsaktiviteter inom Supply Chain. Analys och genomgång av materialet 

pågår och resultatet kommer att presenteras i ett web-möte i augusti. Det framgick dock 

tydligt att globaliteten och ”end to end” focus inom Supply Chain är högprioriterade områden. 

Strax innan midsommar hade vi glädjen att ha Odette International Board och Bureau på 

besök. Tyvärr var inte vädret det bästa, men de fick åtminstone en liten känsla av hur en 

svensk midsommar kan vara (och då är det ju regn och blåst). De svenska projektledarna 

fick också möjlighet att träffa och presentera sig för den internationella styrelsen. Samma 

vecka hade även Odette Sweden sitt styrelsemöte. Också detta i Göteborg. 

MMOG/LE kurs är nu planerad till den 10:e september och EDI till den 17:e september.   

Båda kurserna hålls i Göteborg och ni kan anmäla er på Odette Sweden ’s hemsida. 

Vill igen passa på att påminna om Odette konferensen i München den 30:e november till 1:a 

december. Efter semestern blir det möjligt att anmäla sig och för OEM’er och leverantörer 

som är aktiva i ett av Odettes forum är själva konferensen gratis. 

Vill med detta önska er en riktig skön sommar! 

Hälsningar 

Ingrid Lundberg 

Odette Sweden AB 
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