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Common Denmark – Hvem?
Common Denmark har i mere end 30 år fungeret som et fællesskab mellem IT-ansvarlige/-medarbejdere i danske
virksomheder, der har baseret forretningen på en Midrange Server løsning fra IBM – i dag kaldet POWER (AIX-LinuxSystem i-i5-iSeries-AS/400). Common Denmark består i dag af en lang række danske virksomheder, der benytter sig af
denne platform.
Common Denmark er organiseret som en forening med generalforsamling og valg til en bestyrelse. Det årlige
kontingent på pt. kun 2.000 dkr. pr. navngiven person giver adgang til alle Common Denmarks møder og efterfølgende
middag, samt en lang række andre fordele.

Common Denmark – Hvorfor?
Formålet med Common Denmark er at skabe rammerne for erfaringsudveksling og ny viden/impulser inden for såvel ITteknik/-brug og IT-forretning. Dette formål understøttes igennem møder, virksomhedsbesøg, studieture etc. hvor kunder,
agenter og andre interessenter mødes omkring udvalgte emner. Medlemmerne selv har i høj grad mulighed for at være
medbestemmende på de udvalgte emner, således at disse altid er vedkommende og i takt med tidens trend. Networking
dels via vores web-site og dels via direkte kontakte er også helt naturligt.
Tidligere eksempler på temaer for en mødedag er f.eks.: IBM i 7.1, AIX, Linux, sikkerhed og konsolidering, virtualisering
baseret på PowerVM - Xen server - Hyper V - eller VMware, Web 2.0, RPG IV, DB2, MySQL, PHP, ERP systemer,
softwaretesting,
Efter præsentationen af det faglige indhold og tilpas lange pauser til netværk, afsluttes der altid med en fælles middag,
hvor den uformelle sparring og netværkskultur plejes. Værdien af netop denne struktur er stor.
På den årlige generalforsamling vælges bestyrelse samt linien for det kommende år, således at alle medlemmer har en
aktiv mulighed for indflydelse.

Common Denmark – Hvorhenne?
De årlige møder afholdes typisk en tirsdag med mødestart kl. 14.00 og efterfølgende middag 18.30. Møderne kan også
være virksomhedsbesøg. Der afholdes desuden også særskilte events kun for kunder og kun for leverandører.
Ca. hver 2-3. år afholdes der IBEV (International Business Event Visit), hvor der i løbet af et par dage er fokus på 1 eller
flere emner. Turen går til et relevant sted i Europa eller USA. Dette er en unik mulighed for at komme lidt dybere på
udvalgte emner og specielt få oparbejdet et godt netværk/forhold til de øvrige medlemmer i gruppen.
De sidste studieture (IBEV – International Business Event Visit) har været til:
1997 – IBMs europæiske udviklingscenter for AS/400 i Santa Palomba, Italien
2000 – IBMs Sales and Service Centre i Dublin, Irland
2002 – IBMs kommunikationscenter i La Gaude, Frankrig
2004 – GSE-konference i Barcelona, Spanien
2009 – IBM forum. Fremtidens IT, Madrid, Spanien
2011 – Common North America Fall Event, Florida, IBM Rochester, Minnesota, Danish Embassy Washington
2014 – Cebit - verdens største IT-udstilling - særligt møde med IBM/USA samt 40 års jubilæumstur

Common Denmark og IBM?
Common Denmark er medlemsstyret af slutkunderne og uafhængig af IBM og andre leverandører. Dedikeret til IBM’s
POWER produkt, så derfor assisterer IBM og andre positivt til gruppens virke. Dette styrkede samarbejde gør at
medlemmerne af Common Denmark vil kunne opnå en række fordele i forhold til IBM.

Common Denmark - internationalt?
Common Denmark arbejder tæt sammen med Sverige og Norge samt er også relateret til Common USA og dermed en
del af en organisation der tæller mange tusinde medlemmer - overalt i verdenen. Igennem denne tilknytning er der
adgang til Commons aktiviteter samt Commons øvrige web-aktiviteter. IBM støtter aktivt Common medlemmerne ved at
tilbyde speakere direkte fra udviklingsafdelingerne og fra strategisk topniveau. Deltagelse i disse arrangementer sker til
en særlig medlemspris, når du er medlem af Common Denmark.

Common Denmark og fremtiden?
Common Denmark har i dag en stor medlemsskare – over 120 medlemmer og dermed er vi faktisk Danmarks største
POWER gruppe) Vores møder holdes centralt i Danmark og derfor er det let for POWER folk fra hele Danmark at
deltage.
Vi har store, som små virksomheder. Kunder, leverandører, business partnere og ISV’er. Se vores referenceliste over
nuværende aktive medlemmer på - www.common.dk under Nyt Medlem/Referencer, hvor disse mange deltagende
virksomheder er vist.
Du kan altid læse omkring Common Denmark på vores aktive web-site: www.common.dk og hvis du netop er medlem,
så har du også adgang til alle dokumenter udarbejdet af gruppen samt materiale modtaget fra eksterne speakers, som
har gæstet vores arrangementer.
Dertil kommer søgning i vores netværksdatabase, hvor du kan søge dig frem til kontakter med særlige kompetencer og
viden – som du lige står og mangler.

Common Denmark og dig?
Med ovenstående i baggagen kan du tilmelde dig i en uformel forening, der deler din interesse for IBM POWER, så tøv
ikke med at melde dig ind. Hvis du gør dette lige nu, så kan du stadig nå at deltage i vort kommende medlemsmøde.
Benyt formularen nedenfor – ellers er det hurtigste jo i dag, at melde sig ind via vores web-site: www.common.dk under
Nyt Medlem - Indmeldelse.
Ønsker du yderligere information henvises til www.common.dk - ellers er du også velkommen til at kontakte en fra
bestyrelsen af Common Denmark
Jesper Hemmet Omer, Formand
Ebbe Holst, Marketing/salg
Jan Leth-Kjær, CFO
Anders Grønbech, Sekretær
Jan Kofoed-Nielsen, CTO
Ib Andersen, Revisor/assistent
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2926 3365
5336 0074
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3170 1633
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7592 2000

Jeg vil gerne meldes ind i Common Denmark:
Firmanavn: __________________________

Adresse:

_________________________

Navn:

__________________________

_________________________

Stilling:

__________________________

_________________________

Email:

___________________________________________

Udfyldt disse felter lige nu – og send dokumentet til vores sekratariet:
Jan Leth-Kjær, Kragelund Tværvej 22c, 8600 Silkeborg.

