QSECOFR – formanden har ordet:
Jesper Hemmet Omer

“Nye tider - nyt håb” som Michael Falch sang så smukt engang for længe siden. De signaler vil jeg også gerne sende med vores seneste tiltag. Nyt logo og
navn til vores gruppe, flere events, fokus på sociale medier, nye medlemmer og et styrket samarbejde med Common i USA.
Vores ændring af logo og navn er slået igennem de fleste steder - på vores website og på de sociale medier. Nu skal vi blot lige lære at vende os til at sige
navnet også og mon ikke det bliver en smule svært! Vi bruger jo stadig navnet AS/400 ret flittigt omend det er nogen tid siden vores kære maskine har
heddet sådan.
Som Formand er aktivitet og entusiasme altid dejligt. Nye medlemmer kommer til vores gruppe og de eksisterende medlemmer viser glæde og gå på mod.
Vore events er velbesøgte med et mix af det faglige indhold. Den næste kommende tid vil vi opgradere antallet af aktiviteter og ved et kig i eventkalendere,
vil man kunne se at der er planlagt events for dig lang tid frem. Ja, faktisk helt frem til foråret 2015. En særlig 40 års jubilæums tur er også i pipe-line i
2014! Mere om det snarest. Så det er blot at få booket kalenderen og møde op. Der er med garanti også et tema der interesserer dig. Nye temaer vil fokus
nemlig være rettet i mod. Forretning, kundecases og det velkendte spørgsmål - Hvorfor kører vi Power ? For de fleste af os er det den mest naturlige ting i
verden, men vi glemmer nogen gange at fortælle hvorfor og hvad det er der gør denne platform så genial.
En platform der former sig med tiden og udvikler sig. Med nye teknologier og operativ systemer. IBM i, AIX, Linux - stabile systemer der for de flestes
vedkommende kører side om side med en Windows installation i et eller andet omfang. Netop Windows og integration ind i IBM i vil også være et tema i
den kommende tid. Det bringer mig frem til vores Annual Event 2013 hvor netop både IBM i, Linux og Microsoft vil være det store tema. Ja hov.. hvad
skete der lige der. Endnu et nyt navn. "Annual Event". Et gammelkendt navn i Common North America regi, som vi tillader os at låne. Fremadrettet vil vores
store årlige heldagsevent nemlig hedde Annual Event. En event der kan favne alle emnerne der rører sig i din IT afdeling eller IT forretning. I den
sammenhæng vil jeg lige nævne at vi for nogen tid siden er blevet det man kalder “Affiliated with Common North America”. Common’s "affiliated with" logo
er kommet på vores webside og der vil komme yderligere information fra den kant i den kommende tid. Der vil også blive god anledning til at få en god
Common snak med Common North Americas tidligere president, Pete Massiello, som er vores keynote speaker d. 12. November i Middelfart. Pete
kommer med hele 3 sessions!
Jeg vil glæde mig til at se Jer, Pete Massiello fra iTech Solutions, Jesper M. Christensen fra ex:trico og Jan Kristian Nielsen fra IBM Danmark på Common
Denmark Annual Event 2013 - Vel mødt!

App.:
Jan Koefoed-Nielsen

Grundet den igangværende omlægning af vores hjemmeside til common.dk kan den version af vores app der tidligere er installeret ikke køre mere. For at
få App. Til at fungere igen, skal du slette den du allerede har installeret, og installere på ny via link fra siden http://www.common.dk
Jeg beklager besværet, men det kan desværre ikke undgås.
Der er også planlagt en ny udgave der bliver tilpasset vores nye logo og navn, men den kommer først når undertegnede får lidt tid til at ændre den 

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.

WRKJOBSCDE – eventkalender:

DSPNETA – velkommen til:
Jan Leth-Kjær

12. November 2013
5. Februar 2014
18. Marts 2014
25. Marts 2014
Marts 2014
4-7. maj 2014

11. Juni 2014
16. September 2014
7. Oktober 2014
11. November 2014
3. februar 2015

Annual event - med "great USPete Massiello" (Hel dag)
CDK-event
CDK-event (Kun for leverandører)
CDK-event (Kun for kunder)
40 års juilæumstur – mere info
senere.
Common USA - Loews Royal
Pacific, Orlando, Florida (Annual
event)
(Tilmelding direkte Common North
Amercia !!)
CDK-generalforsamling
CDK-efterårsevent
CD-event (Kun for kunder)
Annual event (Hel dag)
CDK-event

Mølgaard Data A/S

FTZ Autodele & værktøj A/S
(virksomheds medlemskab)

Ddk-software
FastPassCorp A/S
Halcyon Software

QPGMR:

IBM Power
Systems Sales
Specialist
Ekspert

Direktør
CEO
Office Manager

Leo Jenbo

Henning Christensen
Annette Holm
Allan Persson
Peter Riis Hansen
Tim Riis Hansen
Carsten Schimmel
Finn Jensen
Toni Scott

QJOKE
Wikipedia: I know everything!
Google: I have everything!
Facebook: I know everybody!
Internet: Without me you are nothing!
Electricity: Keep talking bitches! 

Jan Koefoed-Nielsen

Så blev TR7 til IBM i 7.1 annonceret. Der er mange spændende nyheder, Du kan læse mere om hele annonceringen på You and I (Steve Will).
Men det jeg vil fremhæve her, er at det nu er blevet muligt at skrive et totalt Free form RPG program. Ikke mere Free og End-Free, ingen grund til Dspec osv. Man kan læse meget mere på RPG Cafe (Barbara Morris)
TR 7 bringer også Ruby til vores platform. Nærmere betegnet PowerRuby. Det er bestemt også en spændende nyhed. Læs mere om PowerRuby her
Der er også store ændringer til DB2, og en af de mere spænedende er DB2 as a service. (læs mere her), som giver ”let” adgang til en masse
informationer. Feks kan job informationer nu hentes via et sql statement :
SELECT * FROM TABLE(QSYS2.GET_JOB_INFO('347117/Quser/Qzdasoinit') A
Output er bla. Job status, run priority, sbs name osv 
Eller hvad med systemværdier :
Select * from system_value_info where system_value_name =’QPWDMAXLEN’ 
Og hvad med lidt til dem der kan lide at have styr på sikkerhed :
Select * from qsys2.user_info
where sign_on_attempts_not_valid > 0;

Håber lysten er der til at læse endnu mere om TR7 

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.

