
POB User Group erfamøde 
“Incident processen” 

Tilmelding er bindende og skal ske via PUG’s hjemmeside (www.p-u-g.com) senest den 10. novem-
ber. Deltagelse er gratis for PUG medlemmer, mens ikke-medlemmer vil blive opkrævet et beløb på 
500 kr. pr. person. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Maja Seilund, på e-mail:
m.seilund@wendia.com.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
PUG-bestyrelsen

Kære POB-bruger

Du inviteres hermed til PUG erfamøde tirsdag den 18. november 2014. Her vil du kunne opleve Alm. 
Brand og Holstebro Kommune fortælle om deres Incident processer, samt se Wendias konsulenter 
løfte sløret for de mange spændende nyheder der kommer i næste subrelease af POB G6 – version 
1.6, der er planlagt til release 1. marts 2015.

Kom til PUG erfamøde tirsdag den 18. november 2014 og få inspiration med hjem til det 
videre arbejde med POB. Erfamødet afholdes hos Vejle Kommune (Mødelokale 5, Skolegade 
1, 7100 Vejle). 

Dagen byder som vanligt på mulighed for at stille spørgsmål til Wendias konsulenter om alt vedrø-
rende POB og rig mulighed for at netværke med andre POB-brugere. 

09.00-09.30 Velkomst med kaffe og brød v/Allan Eriksen, Vordingborg Kommune, inkl.:
   - præsentation af ny PUG bestyrelse
   - præsentation af deltagerne “rundt om bordet”
09.30-10.30 “Incident processen” v/Thomas Friis Slott og Michael Vissing Nielsen, 
  Alm. Brand
10.30-11.30 “Incident processen” v/Inger Ørgaard Jensen og Knud Bachmann Røn, 
  Holstebro Kommune
11.30-12.30 Frokost og networking
12.30-12.45 Opsamling på incident processen v/Allan Eriksen
12:45-13.45 Ny funktionalitet i kommende version 1.6 v/Jesper Solholm, Wendia
13.45-14.30 Stil spørgsmål til Wendias konsulenter, inkl. kaffe og kage 
14.30-14.45 Afrunding og planlægning af næste møde

 Foreløbigt program 

PUG – POB User Group – er en international gruppe af brugere af POB systemet. PUG er opdelt i en skandinavisk, en tysk-
talende og en nordamerikansk afdeling. Den skandinaviske afdeling afholder årligt en 2-dages inter-skandinavisk konference, 
samt 1-2 nationale erfamøder. Organisationen er uafhængig af leverandørinteresser, men samarbejder med Wendia.

Målsætningen for PUG er at udveksle erfaringer med brugen af POB, løse fælles problemer i relation til brugen af POB, 
diskutere fælles forespørgsler til ”standard POB”, samt diskutere fælles forespørgsler til den videre udvikling af POB.


