Power News
QSECOFR – formanden har ordet:
Hvor ska’ vi hen du ? – Netop hjemkommet fra IBM BRMS 7.1 kursus I London. En blandet fornøjelse. Desværre. Tager altid til London på IBM kursus, da
kvaliteten plejer at være i top. Denne gang var det dog anderledes. IBM Training var outsourcet til ARROW ECS, underviseren var en pensioneret IBM’er!
og indholdet – ja et kapitel for sig selv. Havde glædet mig til fuld fokus på 7.1 funktionalitet omkring System i Navigator, Systems Director Navigator for i og
knap så meget 5250. Dog blev det lige modsat! Fuld focus på 5250 og nærmest intet omkring de andre ting.. selv om lærebogen dog havde en masse
indhold der dækkede de emner. Desuden kunne jeg erfare at en POWER maskine med IBM i, hedder en iSeries med OS/400. I hvert fald I England!
Og hvorfor er dette så interessant? Jo, ud fra det synspunkt at IBM og kunderne ønsker en moderne platform hvor man i den grad prøver at brande servere
med nye navne og konsoliderede platforme som POWER, IBM i, POWER VM, VIOS osv, er det en meget skæv vinkel at andre folk i IBM stort set ikke
skænker de nye teknologier et blik og forbliver i den grøn/sorte verden! Og hvor omtalte underviser i den grad ikke var opdateret på de nye ting som
Rochester ellers bruger et væld af resourcer på.
Så hvor ska’ vi hen ? – skal vi fortsat reducere antallet af installerede POWER maskiner, holde fast i 5250 og skræmme ungdommen over på Intel ELLER
skulle vi hellere få gang i NYE installationer, tage de nye web teknologier til os, bruge de smarte nye ting der gør livet nemmere og imponere de unge
elever på IT skolerne! Med alt det Rochester kan præstere? Jeg tror på det sidste. Teknologien ligger lige for døren. 100% integreret og klar til brug!
GS Gruppen benytter dog lejligheden til at få vind i sejlene. For fuld POWER! Nye medlemmer strømmer til. For at være en del af POWER netværket og
for at få gavn af vores 5 nøgleord. STOR tak til Soft Design A/S som gør en kæmpe indsats i vores POWER konkurrence! Som en af de få! - Jeg kan derfor
kun opfordre til at ALLE andre BP’er, ISV’er gør det samme og sikrer sig en plads i konkurrencen. Det kan nemlig godt betale sig!
God Jul og Godt Nyt år ønskes I alle fra Formanden

QUSER – medlem har ordet:
Konkurrencen omkring navnet på nyhedsbrev fortsætter, bestyrelsen har indtil videre valgt navnet Power News. Vi er stadigt åbne for forslag.
Vi har siden sidste nyhedsbrev afholdt to store events, IBEV og PowerTour. Se mere om disse to super events længere nede i nyhedsbrevet.
Som nævnt sidst så er at af GS gruppens stærkeste våben vores fælles viden og vores netværk. Skriv et indlæg og send det til jkn@common.dk så
udvælger bestyrelsen et eller flere indlæg, som bliver publiceret.
Så skal vi også lige huske på konkurrencen En-ven-bringer-en-Ven  Husk der er både vin og et gavekort til et kro- eller slotsophold på spil. Regler m.m.
kan ses på den vedhæftede flyer, der er med sammen med dette nyhedsbrev. Jørgen Møller lagde hårdt fra land i denne konkurrence på Power Tour
dagen, ved at få overrakt to flasker vin samt taske, for at have skaffet det første af de 4 medlemmer, der vil udløse et gavekort til ham  Jørgen har siden
sat en vældig spurt ind, og medlemmerne strømmer til. Kæmpe tak til Jørgen.
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Go SAVE – besparelser:
Dit medlemsskab af GS-Gruppen er penge værd. Faktisk så meget, at du kan spare mere end GS-Gruppens medlemskontigent.
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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. Du sparer 1795 kr.
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

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.

Power tour:
Power Tour blev i år afholdt på hotel Hvide Hus i Køge. Ca. 60 personer deltog, hvilket bestyrelsen synes er et rigtigt godt fremmøde. Forhallen til
mødelokalet var fyldt af udstillere, som havde valgt at bakke super godt op om vores arrangement.
Nedenfor listet de indlæg, der blev holdt på dagen.
Storage of the future.
Gottfried Schimunek, Senior IT Architect (Rochester)
Disken er færdig – fremtiden er SSD – eller hvad? Praktiske erfaringer og best practices til større effektivitet.
Future directions
Dr. Ton Engbersen, IBM Research (Zürich)
Hvilke teknologier forventer IBM får størst betydning fremover?
IBM i client partitions - concepts & implementation.
Janus Hertz, Senior IT Specialist (IBM Danmark)
IBM i klient partitioner - koncept & implementering – Power hosting og VIOS – samt nogle praktiske eksempler.
Rule the world of POWER.
Gottfried Schimunek, Senior IT Architect (Rochester)
New tools for managing IBM i. Styring af alt fra din browser med over 300 nye funktioner.
Mark you company run - all day - every day.
Steven Finnes, IBM Rochester (Rochester)
PowerHA SystemMirror for IBM i – seneste nyheder og funktioner for dette nyere produkt.
People in war!? (In danish: 'Jæger i Krig med Eliten')
Thomas Rathsack
Jæger-soldat igennem mange år. Har deltaget i Afghanistan og Irak etc. samt derefter skrevet en meget omtalt bog!
Derudover var der selvfølgeligt en masse tid til networking og til at besøge vores udstillere og deltage i konkurrencer. Der blev sidst på dagen uddelt
både en iPad, flere flasker vin samt en apple tv boks. Chancerne for gevinst bliver vist ikke meget større end her 
Som altid vil præsentationer og andet materiale fra dagen blive lagt op i arkivet for medlemmer på hjemmesiden.

Alle gik hjem fra Power Tour med et GS-Gruppen krus, Det skal bruges flittigt, så andre kan se det netværk, der er opbygget 

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.

IBEV:
IBEV 2011 - USA
IBEV står for International Business Event Visit – og der én af GS-Gruppens traditionsrige aktiviteter. For første gang nogen sinde var målet for turen
uden for Europa – nærmere bestemt USA. Turen var yderst kompakt med start lørdag morgen den 1. oktober – hvor vi alle samledes i København med
afgang til St. Petersburg/Florida, hvor Common USA afholdte deres efterårsevent. Der var knap 400 deltagere til de mange sessioner over mange dage.
Vejret var også godt, så flere benyttede lejligheden til bl.a. en sejltur.
Dagene var fyldt med muligheder indenfor management, Power og tilhørende platforme samt dertil flere aften-aktiviteter, som gav mulighed for at møde
en række kollegaer i branchen – over there…
Lige efter afslutningen fløj vi til Rochester – stedet alle Power folk skal opleve mindst én gang i livet og som er arnestedet for AS/400 – fra 1988 og
fremefter. En stor oplevelse for de fleste var desuden at (gen)opleve de mange systemer, som museet kunne vise – fra mange årtier tilbage! Der mødte
vi også de helt centrale Power folk, både ledelsesmæssigt samt tekniske top-folk, der netop har base der.
Så gik turen hjemover – dog med et stop i Washington. Her fik alle et besøg på den Kongelig Danske Ambassade, hvor vi blev opdateret på den særlige
amerikanske situation på det politiske område samt det forestående valg. Efter quick-lunch – var gruppen på en 5 timers guidet tour i Washington, hvor
vi fik set alle betydende steder og det var mange. Byen havde meget at byde på.
Så var det tid til at afslutte turen med et særligt GS-arrangement – vores galla-aften. Busser bragte os til downtown Washington og vi fik afprøvet
American deluxe menuer – ingen sultede på nogen måder. Dagen efter – lørdag den 8. oktober var det så hjemad – efter en oplevelsesrig tur – fagligt
som personligt.
GS-Gruppens bestyrelse takker alle for godt humør, hjælpsomhed og ikke mindst den store opbakning til turen. Det bliver ikke sidste gang GS-Gruppen
drager ud i den store verden!!!
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