CPDAC20
QSECOFR – formanden har ordet:
Kære GS medlemmer og POWER enthusiaster. Velkommen til GS Gruppens dugfriske Nyhedsbrev!
Sommeren er passeret revy og vi står nu over for et herligt efterår med masser af GS aktiviteter.
Vi er parate til at give dig de bedste services. Netværk, Uddannelse, Erfaringsdeling, Indflydelse og Besparelser.
Netop besparelses elementet er blevet udbygget betydeligt og der er store rabatter at hente. Dette kan du læse mere om i dette nyhedsbrev.
POWER TOUR 2011 er i støbeskeen og man kan glæde sig til mange POWER nyheder fortalt af speakere fra Rochester, Zürich og Danmark.
Som sædvanligt vil du også til denne event kunne opleve en special guest - Thomas Rathsack, Jæger i Krig med Eliten! Et meget spændende foredrag.
Efteråret er også tidspunktet hvor GS Gruppen vil rejse over Atlanten for at besøge selveste IBM Rochester og COMMON North Americas Fall Event.
En stor begivenhed som vil sætte en milepæl i GS Gruppens historie.
Vel mødt til jer Alle. Og husk! - En ven bringer en ven - sådan bliver GS-Gruppen også større.

QUSER – medlem har ordet:
Denne klumme er tiltænkt DIG som medlem. Din mulighed for at dele din viden med os andre. Et af GS gruppens stærkeste våben er vores fælles viden og
vores netværk. Det er her du kan skrive om dig selv, din virksomhed eller en power relateret viden du vil dele med os andre. Om det er teknisk eller
strategisk eller på et helt andet niveau bestemmer du helt selv. Skriv et indlæg og send det til jkn@common.dk så udvælger bestyrelsen et eller flere
indlæg som bliver publiceret. Hvis vi ikke modtager noget så vil vi prikke til nogen af jer medlemmer og bede jer skrive noget, vi ved I sidder inde med så
ufattelige mængder viden som vi alle burde have del i :-)
Da dette er første udgave af vores nyhedsbrev i den nye bestyrelse, vil jeg da gribe chancen og kort præsentere mig selv. Jeg hedder Jan Koefoed-Nielsen
og er ansat som programmør i SOS International a/s. Jeg har arbejdet på power platformen i rigtigt mange år (kommer vist tit til at kalde den as/400 hvilket
jo i sig selv siger en del om antal år). Min fritid fordrives på et lille landsted ved Sorø hvor jeg sammen med Karina (min kone) og 2 børn (Mathilde og
Helene) avler Dansk varmblods heste under navnet Stald Jaka I bestyrelsen har jeg fået området salg/marketing, og det er dermed også mig der er står
for dette nyhedsbrev.
Som i kan se i øverste venstre hjørne er vores nyheds brev indtil videre navngivet CPDAC20. dem med adgang til det kan jo lige undersøge hvad den msg
betyder med en DSPMSGD CPDA20. Bestyrelsen har brug for jeres gode ideer til hvad vi skal kalde vores nyhedsbrev. Forslag og kommentarer sendes til
jkn@common.dk og det medlems forslag som bestyrelsen vælger, bliver belønnet med 2 flasker vin. Vi glæder os til jeres kreative forslag.

WRKJOBSCDE – eventkalender:

DSPNETA – velkommen til:

Oktober 2011

COOP IT
MPI Tech A/S
Brenntag Nordic AB
Sanistål A/S
Sanistål A/S
FTZ Autodele & værktøj A/S
SOS International A/S

15. november 2011

IBEV til USA. IBM/Rochester i
Minnesota og andre steder.
Power of i Tour (Hel dag i København)

8. februar 2012
18. April 2012
12. Juni 2012
5. September 2012
7. November 2012

GS-arrangement
GS-arrangement (Kun for kunder)
General forsamling/GS-event
GS-arrangement
Power Tour (Hel dag)

IT konsulent
Product Manager
Nordic IT Manager
IT Systemkonsulent
IT Systemkonsulent
Systemudvikler
Programmør

Poul Aschenbrenner
Finn Mogensen
Jacob Lindberg
Lars Henchel Nielsen
Peter Guldbæk
Niels Erik Jørgensen
Henning Chrestensen

Go SAVE – besparelser:
Dit medlemsskab af GS-Gruppen er penge værd. Faktisk så meget, at du kan spare mere end GS-Gruppens medlemskontigent.
IBM

Computerworld
Common
GS Gruppen

Uddannelse,
Konferrencer
Onsit træning, E-learning
Abonnement
Common CEC-deltagelse
GS sponsor

GS-Gruppens medlemmer får 15% fast rabat.
Fx. et 5 dages kursus koster (2010 priser) kr. 23.100. Du sparer dermed ca. 3500 kr.
Fx. et 3 dages kursus koster (2010 priser) kr. 13.860. Du sparer dermed ca. 2100 kr.
Via GS-Gruppen får du 50% rabat. Normal abonnementspris er pt. 3590 kr. for 2 år. Dvs. du sparer 1795.
Alle de senere år har besparelsen været på 300€ - dvs. ca. 2300 kr.
Spar 1500 kr. på dit sponsorat.

Læs Betingelser m.m. på www.gs-gruppen.org

F1 – hints/hjælp:
Vi har desværre oplevet at vigtige emails ikke er kommet igennem til medlemmerne/modtagerne. Ved søgning af disse – kan disse findes i fx. i din Firewall,
antisparm-box (fx Barracuda) eller i din personlige email-software eller fx Zonealarm etc.
Det er vigtigt at domain ”common.dk” er godkendt hos dig/jer – samt modtagelse af PDF-filer fra samme.
Dette gøres nemt og hurtigt via en ”whilelistning” – som skrives enten som ”common.dk” eller ”@common.dk” – se din manual. Opsætningen findes ofte
under ”PREFERENCES - Whitelist/Blacklist page”, SETUP, mail-rules etc. Se fx http://www.ehow.com/how_2124220_whitelist-email-sender-barracuda.html

GS-Gruppen tilbyder alene dette nyhedsbrev som en service og informationskilde. Informationerne på denne side er af generel karakter og er ikke anført med henblik på konkret rådgivning. Vi
påtager os ikke noget ansvar for informationernes nøjagtighed og fuldkommenhed. Anvendelse af informationer sker for brugeres eget ansvar og egen risiko. Vi påtager os endvidere ikke noget
ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne disse informationer.

