PROFIBUS Danmark
2021-5 – 16. september 2021

Fra formanden

nyhedsbrev

PROFINET-kursus
Som nævnt i sidste Nyhedsbrev har vi fundet plads til endnu et
PROFINET-kursus, der som sædvanligt afholdes af Au2mate
Academy i Silkeborg.

3. – 4. november 2021
Vi har allerede fuld deltagerliste, men vi har erfaring for, at der i sidste
øjeblik er nogen, der melder fra. Derfor er der gode chancer for
alligevel at komme på kursus, selv om man står på ventelisten.
Hvis det ikke lykkes, vil de ventende deltagere komme til at stå øverst
på deltagerlisten til næste kursus, som endnu ikke er terminssat men forventes at komme til at ligge en gang i foråretTEC,
2022.Ballerup
Se mere om kursusindhold, pris og tilmelding på
www.profibus.dk/aktiviteter

omlox-webinar
Bliv klogere på omlox ved at deltage i denne 1-times præsentation.
Kort sagt er omlox den første standard til lokaliseringsopgaver. Der er
to webinarer torsdag den 7. oktober, og de er gratis:
Kl. 10 – 11 CET (= vores tid)
Tilmelding på https://de.profibus.com/veranstaltungen/profibusnutzerorganisation/online-workshop-omlox-pno
.
Kl. 8 – 9 PDT (= Pacific Daylight Time)
Tilmelding på
https://attendee.gotowebinar.com/register/9079135220354586893

HI-messen i Herning

Vi har besluttet ikke at deltage på HI-messen i år. Vi vil vente og se
tiden an, og se om de store messer med de flotte besøgstal vender
tilbage efter Covid-19-krisen.
Sidste år prøvede vi at holde fanen højt og deltage på Brøndbymessen, og den blev ikke en publikumssucces.
Udsnit af PROFIBUS
Vi har ikke uendeligt mange penge at kaste rundt med i foreningen,
Danmarks stand på
og derfor skal vi hele tiden vurdere, hvor vi får mest udbytte af de
Automatik 2008
penge vi giver ud.
Vi har haft flere på venteliste til vores velbesøgte PROFINET-kurser,
og derfor besluttede vi at købe et ekstra kursus i november – og dér
bruger vi så ”messe-pengene”.
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