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Nyhetsbrev från Odette Sweden 
 

Hoppas alla har haft en skön semester!  
Inom Odette Sweden har sommaren varit lugn, men nu står 
hösten för dörren, och med den nya spännande aktiviteter och 
projekt! 
  
De internationella projekten Packaging och Labelling skulle ha 
lämnat sina slutrapporter vid Odette International board-mötet i 

juli. De nådde nästan fram, men inte helt.  
 
För Packaging Management återstår färdigställandet av själva meddelande-
specifikationerna, vilket kommer att genomföras i en workshop den 7-8 september. 
Därefter sammanställs rekommendationerna och specifikationerna i en slutrapport. 
 
Labelling projektets rapport är klar bortsätt från en bilaga. Genomgång och beslut 
kring bilagan sker i början av september. Därefter publiceras slutrapporten. 
 
MMOG-projektet har delats upp i 2 delar, en för utveckling av själva IT-verktyget och 
en för underhåll och uppgradering till nästa version för befintligt verktyg. Projekten 
leds av Odette Central Office samt en representant från SMMT i UK. 
  
Inom Odette Sweden har vi under september planerat in workshops för NAF- och 
TC- forumen. Syftet är att ta fram handlingsplaner för både lång och kort sikt. Några 
viktiga aktiviteter är t.ex. svensk förankring och utveckling/implementering enligt 
rekommendationerna i de internationella projekten samt ”Implementering av EDI på 
en timma”. För det sistnämnda projektet behöver vi finansieringsstöd och vi har sökt 
via FFI-programmet. FFI’s programrådet tar beslut kring detta den 20-21 september 
och vi hoppas på ett positivt svar kring månadsskiftet september/oktober. 
 
PLM forum har en workshop den 22 september hos Volvo Cars. Agendapunkter är 
bl.a. strategifrågor, Industrie 4.0, samt Organisation “CAD/PDM/vPDM” verksamhet 
vs IT.  
 
MMOG/LE kursen som var planerad till den 29:e september kommer istället att hållas 
den 17:e november, se anmälan här. EDI-kursen pågår under dagarna 26-27 
oktober. Glöm inte att anmäla er! Anmälan görs via hemsidan eller följande länk. 
 
Ser fram emot att träffa er alla igen, och hoppas på en givande höst! 
 
 
Hälsningar Ingrid Lundberg 
 
 

http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/welcome-to-learn-about-mmog-le-version-4-thursday-november-17-2016
http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/grundkurs-edi-edi-for-supply-chain-collaboration-in-the-automotive-industry

