Power News
QSECOFR – formanden har ordet:
Formandens fokus denne gang retter sig mod Østrig. Nærmere bestemt, Wien. Common Europe’s Congress 2012. Den halvtredsindstyvende I rækken!
Jubilæum. Også dette år var GS Gruppens medlemmer repræsenteret I en god Dansker gruppe. POWER fans fra hele Verden var samlet for at høre om
de sidste nye trends indenfor Cloud, Virtualisering, Database, Programmering, Business og Hardware. Super spændende med speakere fra USA og
Europa. Fremhæves skal her specielt Janus Hertz fra IBM Danmark. Janus havde 4 sessioner, hvor han fortalte om bl.a. VMware på POWER, VIOS og
POWER VM. Jeg vil gerne på hele GS Gruppens vegne takke Janus for, at han ville deltage. Hans indlæg blev velmodtaget af Common Europe.
Den traditionelle Dansker aften blev der også plads til. Hyggeligt som altid. Socialt samvær med et twist af POWER og en god snak. Et par ægtefæller var
også velkomne, og desuden måtte vi erkende, at vores Dansker aften blev til en Nordisk variant, da vores POWER venner fra Norge, Sverige og Finland
også havde indfundet sig. Glædeligt! - Som formand vil jeg gerne takke for jeres deltagelse i denne aften. Det betyder meget at blive rystet sammen på
denne måde, og jeg er sikker på, at den slags networking er blandt den bedste. Også med håb om at vi i fremtiden kan lave mange flere aktiviteter med
vores Nordiske kolleger. Det er der nemlig rigtig god grobund for! En Nordisk forening.... samme interesser, samme sprog og kultur.
Formandens POWER TIP i dette nyhedsbrev, må absolut være at få tjekket køleanlægget i serverrummet. Sommerferien står for døren, og jeg vil i den
forbindelse godt citere en historie fra min gode ven Pete Massiello fra USA. POWER mand til fingerspidserne. ”Pete får en sen natte time en elektronisk
genereret email fra en HMC, der står hos en kunde.. (Pete er BP’er) HMC’en siger i mailen til Pete, at temperaturen i kundens HMC’s processor er langt
over det tilladte, og at der bør gøres noget. Pete ringer til kunden, der bor over tusind kilometer væk. Kunden siger,: Hvorfor ringer du Pete... midt om
natten?? Jo, siger Pete – Din HMC har det varmt! Alt for varmt. Kunde siger tak, kører ud i firmaet.. tjekker serverrummet. ALT er lukket ned. Alt udstyr..
INTEL, PC’er.. ALT. Gået kold pga. varmen... Undtagen HMC’en og POWER maskinen. ” Den havde det blot varmt og gjorde selv ejeren opmærksom på
det via en mail... Se det er en rigtig historie. Og hvad kan man så lære af det ? Tjek din kølemaskine hvis du vil have dit perifirere udstyr kørende i
sommer.. POWER maskinen skal du nok høre fra, hvis den kommer til at svede 
Generalforsamling. Vel overstået på Kryb-i-Ly-Kro - Tak for valget! Bestyrelsen bestående af Jan Kofoed-Nielsen, Jan Leth-Kjær, Ib Andersen og Jesper
Hemmet Omer blev genvalgt. Mange tak for tilliden! Vi giver den sammen en skalle et år mere 
Og hvad er der så på beddingen for vore medlemmer til efteråret... EVENTS! Det bliver et stærkt efterår med mange nye indlæg og gang i den.
Traditionen tro vil vi også afholde vores POWER Tour og vil i den forbindelse gøre dagen endnu mere spændende med Europæiske indlæg blandet med
nyt fra Rochester. Vi vil også igen i år have en ”special guest” der med garanti vil underholde med et interessant indlæg.
Så Kære medlemmer.. Tak for opbakningen! Det er en fornøjelse.
Formanden ønsker jer alle en rigtig god sommer!

CEC 2012 Vienna:
Til alle som ikke havde mulighed for at deltage i CEC 2012, kan vi oplyse at alle
præsentationerne fra CEC 2012 ligger tilgængelige på flg adresse :
http://www.slideshare.net/comeur
Nu kan vi begynde at glæde os til CEC 2013, men det hører i meget mere om når vi
kommer længere hen på året.

QPGMR – CEAC har ordet:
Som noget nyt vil nyhedsbrevet fremover, indeholde QPGMR – CEAC har ordet. CEAC er jo for dem der ikke ved det forkortelsen for
Common Europe Advisory Council. På Common Europes hjemmeside bliver CEAC beskrevet således :
CEAC is an advisory council consisting of a representative sample of all end user members. It is used as a forum for a dialogue with IBM on strategic and long term issues.
As with every company in the world, IBM too, has a limited R & D budget and it wants to ensure that it invests these funds in areas that its customers want. CEAC has been established to help them find
this optimum balance between the customer requirements and its business investment.

Dan Foldager og Peter Harboe, er vores deltagere i dette Council. I kan godt begynde at glæde jer til spændende læsning 

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.
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