
Styrk dit faglige netværk i den danske SAP PM gruppe

Invitation til netværksmøde
Notifications, Work and Network 
Orders, Functional Locations, 
Equipment structure, Task Lists … 
PM (Plant Maintenance) er SAPs 
tekniske modul for vedligehold. 
Flere danske virksomheder an-
vender efterhånden SAP PM, men 
mange efterspørger faglig sparring 
for at få udnyttet mulighederne i 
SAP PM fuldt ud. 

Medens nogle mangler den nød-
vendige viden for at komme ”skrid-
tet videre” har andre blot en SAP 
PM-implementering i støbeskeen i 
kølvandet på virksomhedens eksi-
sterende SAP-system. Uagtet grad 
af modenhed i brugen af SAP PM, 
er der behov for et fælles dansk 
forum, hvor man kan udveksle tips 
og ideer samt lære af hinandens 
fejl og erfaringer. 

Nyt netværk
DDV og Implement Consulting 
Group har derfor taget initiativ til 
at etablere en dansk SAP PM erfa-
ringsudvekslingsgruppe (ERFA).

Facilitering
Facilitator for gruppen er Gösta 
Schwarck, Implement, der bidra-
ger med indlæg og planlægning 
af aktiviteter med fokus på faglig 
erfaringsudveksling.

fordi vedligehold er mennesker

Bliv selv klogere på SAP PM, modtag og del selv ud af gode ideer og løsninger til vedligeholdelses-
kolleger i den danske industri.

SAP PM netværksmøde, tirsdag den 19. januar 2016 

Formålet med SAP PM er:
• at dele viden/erfaringer om SAP PM gennem mødeaktiviteter.
• at opbygge et netværk, hvor medlemmer kan kontakte hinanden – også uden for planlagte møder.
• at afholde møder med specifikt og interessant indhold i form af cases og ny SAP PM funktionalitet.
• at udbrede viden om danske virksomheders daglige brug af SAP PM i virksomhedens eget miljø.
• at skabe energi om vidensudvekslingen – det skal være sjovt og interessant at lære om SAP PM!

Der sigtes efter 2-3 årlige møder, hvor man på skift mødes i deltagernes virksomheder.

Hvem kan deltage? 
• Gruppen er for brugere af SAP, eller virksomheder, der har igangsat et SAP-projekt hvori SAP PM indgår.
• Ingen eksklusion af konkurrerende virksomheder, men man kan afvise virksomheders deltagelse i specifikke dele af 

arrangementer på egen virksomhed for at værne om følsomme oplysninger.

Nyt netværk

 i D
DV



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid: Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 10.00-15.30

Sted: Den Danske Vedligeholdsforening, Købmagergade 86, 7000 Fredericia

Facilitator: Gösta Schwarck, gosc@implement.dk

Tilmelding: www.ddv.org, ddv@ddv.org eller telefon 7591 4455.

Den Danske Vedligeholdsforening
Købmagergade 86, DK-7000 Fredericia

+45 7591 4455   |  ddv@ddv.org   |  www.ddv.org
CVR 1177 0649

Deltagelse i netværksmøderne er gratis. 
Tilmeld dig på www.ddv.org


