QSECOFR – formanden har ordet:
Mørket er over os. Mørkt om morgenen og mørkt om aftenen! Der er dog lys forude. Lys for fuld POWER!
Efteråret byder nemlig på særdeles gode muligheder for at få opdateret din viden på POWER fronten. GS Gruppen – Common Danmark holder nemlig den
traditionsrige POWER Tour hvor speakere i verdensklasse vil give dig ny viden. 1 hel dag med muligheder for værdifuld information og networking.
Desuden holder IBM også Technical Universitys både i Dublin og Las Vegas, så det er bare med at pakke skoletasken og komme afsted. Der er nok at
tage fat på.
Jeg vil desuden henlede opmærksomheden på vinterens GS Event, som denne gang vil være et virksomhedsbesøg hos Logitrans i Ribe. En meget
spændende virksomhed, der producerer udstyr til intern transport. Common Europe er desuden også allerede på banen med planlægningen af 2013
konferencen, og du vil snart kunne se mere information på www.comeur.org. – Konceptet CEC er re-designet fuldstændigt og du vil næste år i Juni i stedet
kunne opleve EPS – ’European POWER Summit’ i det meget smukke Annecy i Frankrig. Så sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu!
Fra det sjove hjørne kan jeg berette om en episode fra Billund Lufthavn hvor TWINAX teknologi IGEN fik en central rolle! Jeg blev personligt holdt tilbage i
Security kontrollen, PC, PC taske, kamera, kamera taske, jakke – ja alt! blev tjekket MEGET grundigt igennem! Og hvorfor – ja simpelthen fordi at jeg for
sjov og for altid at kunne komme på ”netværket”, havde taget en TWINAX balloon med i tasken. Se, det viste security IKKE hvad var og kom i den grad på
mærkerne! Denne lille sag kunne få ’alarmklokkerne’ til at ringe.
Godt Efterår til Alle fra Formanden

QUser:
Som den hurtige læser sikkert allerede har bemærket så har nyhedsbrevet nu fået et nyt navn.” Bagsiden” – Hvorfor Bagsiden ?
De fleste, der arbejder med Power platformen, vil nok opfatte denne som et Backend system - altså bagsiden af vores it systemer 
Bagsiden er traditionelt også den side i f.eks. aviser, hvor der må anlægges en humoristisk og alligevel kritisk holdning 
En stor veldrevet virksomhed er som regel yderst præsentabel på forsiden, og tit grå og kedelig på bagsiden, men man skal ikke tage fejl, for det er
her, det virkelige arbejde foregår  Så selvom vi godt ved, at virksomhederne ikke kan leve uden vores stabile gamle legacy systemer, så slår de ikke
helt til på forsiden.
Med det sagt, skal vi dog lige være enige om, at det ikke skal forhindre os i at skrive om teknologier m.m. fra ”Forsiden” 

QJOKE
How many IBM engineers does it take to change a light bulb? *
1) None. They just let Marketing explain that 'Dead Bulb' is a feature.
2) 100. Ten to do it and 90 to write document number GC7500439-0001, Multitasking Incandescent Source System Facility, of which 10% of the pages state
only "This page intentionally left blank" and 20% of the definitions are of the form "A ...... consists of sequences of non-blank characters separated by
blanks."
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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.

