Power News
QSECOFR – formanden har ordet:
FORÅRET står for døren! Tiden er inde til at få støvet din POWER maskine af, installere nye PTF'er, teste back-uppen og deltage i GS gruppens
mange POWER aktiviterer! Sidste medlemsmøde var banebrydende. 47 deltagere var mødt op til et almindeligt eftermiddags arrangement!
Der blev netværket, talt om Apps på POWER, sikkerhed på POWER og om hvordan man optimerer sin lagerbinding og udnytter disponeret kapital.
Folk hyggede sig - trods et noget for lille lokale som med garanti vil blive større næste gang. Succesen var overvældende!
Vi kunne desuden byde VELKOMMEN til en række nye medlemmer som havde fundet vej til Middelfart! Ikke helt uden grund, da vores trofaste
medlem, JØRGEN MØLLER, fra SOFT DESIGN, netop har vundet HELE 2 gavekort til et Luksus Weekend Ophold! - Jørgen har skaffet 9 nye
medlemmer til GS Gruppen. En STOR tak til Jørgen for denne indsats!
Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre ALLE vore medlemmer til at deltage i COMMON Europe Congress 2012 i Wien. En helt specielt JUBILÆUMS
event! Nummer 50 i rækken af CEC'er som ville summe af POWER folk og dermed give en helt UNIK mulighed for at POWER netværke med folk
fra HELE Europe og US! Tradtionen tro håber vi på STOR dansk deltagelse og vi afholder naturligvis en uformel GS Dansker Aften!
I ønskes ALLE et godt forår fra Formanden.
Jesper Hemmet Omer

CEC 2012:
Book din kalender NU!
Juni den 9. til 12. i Wien - det bliver STORT - Common Europe fejrer 50 års jubilæum!!
Der findes allerede en flyver på GS-web forsiden.
Bestil inden den 9. marts og få eventen med hele pakken - samt hotel til blot 764€. Det er billigt!
Dette er naturligvis en særlig GS medlemspris!!!!

WRKJOBSCDE – eventkalender:
18. April 2012
6. Juni 2012
5. September 2012
7. November 2012

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

DSPNETA – velkommen til:
DANPOT Data A/S
Freja Transport & Logistics A/S

Reitan Distribution A/S

Adm. direktør
IT System
Consultant
IBM I-series
Team Manager
IT chef
IT chef
IT konsulent
Global IT
Manager
IT Driftsansvarlig

Mølgaard Data A/S

Marketingschef

DT Group A/S
KODA
GASA Nord Grønt I/S
Niels Frøding
Nordisk Dæk Import A/S

Go SAVE – besparelser:

Mogens Nielsen
Hans Henrik Nørregaard
Bjørn Rimdal
Hans Heikel Vinther
Carsten Bruun
Niels Frøding
Leif K. kristensen
Ronni Poulsen
Jesper Skov

Som medlem får du hele 15% rabat på IBM uddannelser, kongresser, e-learning samt onsite-training. Så du kan spare tusinde vis af kroner på den
konto!
Det er slet ikke svært, at få rabatten
Husk også din 50% rabat på ComputerWorld - det bliver også til mange penge!!
Login på GS medlemssektionen og se rabatter og betingelser - der kommer hele tiden flere rabatter til.

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.

GS‐Web version 7.1 – på vej:
Vores GS-web er det absolut mest udbyggede i hele Europa - mest funktionalitet og muligheder for dig - til 24/7 services. Det kan du og
gruppen være meget stolte af. Udbygningen fortsætter med nye funktioner og vi sætter fokus på en række punkter.
• Flere stam-felter - især til faktureringsformål - bl.a. hvis I anvender work-flow systemer.
• SMS API integration.
• Indmelding af emner til event. (Forbedringer heraf)
• Nyhedsbreve.
• Kvalitets navne-badge til events.
• PayPal og betaling med kreditkort.
• Bedre styring og synliggørelse af speakers til events.
• Event/aktivitets evaluering.
• En række funktioner til at optimere driften/administrationen.
• Flere andre mindre ting.
Da vi allerede er i gang, er nogle af ovenstående funktioner allerede frigivet og online, som en service til dig :-)

Medlemsprofil:
Som der står i velkomstbrevet er medlemsprofilen
ganske vigtig for et netværk. Især fordi netværket skal
være aktivt 24/7 og søgbart for alle medlemmer - både i
relationer, der er nære og for andre som er mindre
kendte.
Det er lavet simpelt og ligetil - men alle felter skal altså
udfyldes med fyldestgørende informationer – anvend
gerne stikord.
Ved event-tilmeldingen laves et lille check på profilen
omkring indholdet, og hvis der er mangler vises en
besked, og du flyttes automatisk til medlemsprofilen.
At udfylde denne tager blot ca. 5-10 minutter, hvilket ikke
er lang tid - men vi opfordrer naturligvis til at bruge den
nødvendige tid, så du også giver værdi til resten af
gruppen - især ved første opdatering - herefter er det
endda meget mindre at gøre!.
Alt i alt er tesen: Jo flere stikord - jo bedre!
Dog har vi sat nogle minimumskrav, så mindst 6-8
stikord er nødvendige på alle felter. På vegne af resten
af gruppen opfordres du til at gøre dette loyalt og ikke
modarbejde formålet - netop at skabe netværk.
Endelig bør du mindst 1-2 gang(e) årligt lige
opdatere/checke profilen - det vil tage cirka 1-2 minutter
med de nye ting fra din installation.
Se eksemplet til højre!
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Tilmeldinger til GS‐events:
GS-bestyrelsen arbejder for at give dig: mange fordele, et godt og stort netværk, gode events samt en masse andre ting. Vi har ikke noget
sekretariat - og det er ikke meningen at administrationen af gruppen skal fratage tiden fra værdiskabelse til dig og dermed vore kerne-funktioner.
Derfor har vi udbygget vores GS-website ganske betragteligt til håndtering af centrale processer - og alle er jo heldigvis erfarne IT-brugere.

½
Tilmeldingen
skal og kan udelukkende forgå via GS-website. Alle events står på events oversigten - ca. 6 til 18 måneder frem - så kan du pre-booke
din kalender. Når eventen er planlagt - ca. 1 måned før - udsendes invitationerne, og der udsendes løbende reminders til dem, som slet ikke har
svaret.
Hvis du vil ændre din tilmelding/framelding laver du blot en ny, hvorved den gamle slettes og den nye indsættes med de nye informationer - det er
ganske nemt og ligetil.
Fristen er ca. 1 uge før, og der udsendes altid en reminder lige nogle dage før og herefter er der lukket for tilmeldinger . Styringen foretages
fuldstændigt efter de betingelser, der står på tilmeldingssiden (Vilkår for til/fra-melding, bemærk især no-show gebyr). Du opfordres du, hvis ikke
allerede gjort, til at læse disse!

En ven bringer en ven:
En ven bringer en ven - og så kommer der gaveregn.
Det er nemt at få gaver fra GS-Gruppen - så kom blot i gang med at sende informationerne afsted - jo før - jo hurtigere kommer du på et luksus
weekend ophold. Bedre bliver det ikke og vi har allerede uddelt 2 gaver - så hvor bliver du af??
Se betingelser på GS-web-forsiden - medlemskonkurrence - det er helt gratis at deltage og du bliver med garanti meget populær hjemme!!
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