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Formanden har ordet
Julen og Nytåret står for døren. Tiden er inde til hygge, julebag og måske også
julepyntning af din POWER maskine! Der findes jo altid en eller anden smart
opdatering at hive ned og hvornår er tiden bedre til sådan noget POWERhygge end i
juledagene? Måske noget helt nyt? IBM i 7.2? Zend server og PHP?, en Linux
distribution  f.eks. Ubuntu som jo kører på POWER8. Eller måske AIX 7.1 som med
stor fordel jo også kan installeres. Mulighederne er mange.
Det er også værd at læse nærmere om at Apple og IBM styrker samarbejdet med
nye tiltag i disse dage. Spændende konstellation når firmaer med den samme
tradition om at både producere hardware og styresystemer går sammen om nye
ideer. Det kan næsten kun blive godt!
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak. Et STORT tak skal lyde til vores medlemmer,
speakere, sponsorer og alle der deltog ved Common Denmarks Annual Event 2014.
Vi havde en fantastisk dag som jeg er sikker på vil være i manges hukommelse
fremover. Dygtige speakere fra nær og fjern som gav eventen det helt rigtige
nationale og internationale præg. Noget for enhver smag så at sige! En god og
summende atmosfære i udstiller området. Den helt rigtige stemning. Faglig viden,
uddannelse, networking, konkurrencer, trylleri og god mad!
Afslutningsvis vil jeg opfordre alle til at deltage i Common Denmarks aktiviteter i
2015. Event kalenderen er klar og det er blot at reservere dagene. Vores
søstergruppe, Common North America, har desuden deres meget store Annual
Event i april 2014, som afholdes i Anaheim Californien og jeg ved med sikkerhed at
vores medlemmer er mere end velkommen! Få mere info på www.common.org. Snak
desuden om vores forening når I møder andre i POWER miljøet og andre steder. Vi
kan sagtens være flere!
Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytår.
Jesper

Præsentation fra Annual Event 2014 (Webmaster)
Alle præsentationer fra alle sessioner fra vores store Annual Event 2014 er nu online
 under medlemssektionen.
De kan findes under “Nyeste dokumenter” eller kan søges via søge funktionen.
Spændende læsning til Juledagene.

Common Danmark tilbyder alene dette nyhedsbrev som en service og informationskilde. Informationerne er af relaterede til gruppens arbejdsområde  men også 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. Ledelse af Common Danmark er samlet koordinator for indholdet og
faglige tekster kan optages i nyhedsbrevet fra alle interessenter  efter egenrådig evaluering. Den aktuelle ledelse af gruppen findes her: www.common.dk/ledelsen. Kontakt samme for særskilt
reklamering.
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Event og aktivitetsoversigt
2015

3. februar
Marts 10 – 12

26-29 april

DB2 on IBM i - Boot Camp - i Stockholm (Special lab.)
Nordisk samarbejde med Data3 samt Common Norge.
Hurtig tilmelding!
Link til tilmelding og pris!
COMMON 2015 Annual Meeting and Exposition
Anaheim, Californien
(Tilmelding direkte Common North America !!)

5. maj

CDK-arrangement (Kun for kunder)
(Hos Nordfrim)

9. juni

CDK-generalforsamling

29. September
5-7. oktober

17. november

2016

CDK-event.

CDK-efterårsevent
COMMON 2015 Fall Conference & Expo
Fort Lauderdale, Florida
(Tilmelding direkte Common North America !!)
Annual Event (Hel dag)
Big planes...

2. februar

CDK-event.

15-18 maj

COMMON 2016 Annual Meeting and Exposition
New Orleans, Louisiana
(Tilmelding direkte Common North America !!)
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