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Fra formanden

Ny hjemmeside
Vi har haft domænet profibus.dk i flere år – nok især for at have en
mailadresse. Det er der nu sket noget med – vi er for et par uger siden
gået i luften med en helt ny hjemmeside for vores forening. Vi har
valgt, at den skal ligne den internationale hjemmeside – dog uden, at
det skal være en banal oversættelse. Hjemmesiden giver os tillige
forbedrede muligheder for at markedsføre vores medlemsvirksomheder, idet medlemslisten er suppleret med link til
virksomhedernes hjemmeside eller den anden mulighed, nemlig at
medlemmerne selv laver en kort præsentation som pdf-fil, som vi kan
TEC, Ballerup
lægge ind.
Se på hjemmesiden http://profibus.dk/ .
Sekretariatet modtager også gerne forslag til forbedringer af
hjemmesiden.

Konference om Industri 4.0

”

Husk vores konference om kommunikationsteknologi til Industri 4.0.
Vores internationale formand for PI, Karsten Schneider, vil holde
foredrag om hans syn på vores Industri 4.0-fremtid. Overskriften for
Karsten Schneiders indlæg er:
“PROFINET and IO-Link
– communication technology for Industry 4.0”.
Det overordnede tema supplerer vi med en et systemoverblik over IOLink, som kan eller vil blive en del af Industri 4.0-projekter. Dette punkt
har vi trygt overladt til en IO-Link-specialist - Jørn Poulsen fra den
danske afdeling af ifm electronic.
Konferencen afsluttes med et besøg hos Au2mate, hvor vi skal se og
høre om deres nye tiltag – Au2mate Academy – et komplet mejeri i
miniformat udelukkende til undervisnings- og demoformål. Og det er
naturligvis udført med PROFIBUS og PROFINET.
Vi har gjort det vi kan, for at tilrettelægge en særdeles interessant og
udbytterig dag, der bør være attraktiv for alle i automationsbranchen.
Se detaljeret program på vores nye hjemmeside http://profibus.dk/

PROFIBUS Danmark er blevet

Udsnit af PROFIBUS
Danmarks stand på
momsregistreret
Automatik 2008

Foreningen har ladet sig momsregistrere. Det betyder ret meget for
vores økonomi, idet vi nu kan modregne betalt moms. Sidste år kunne
vi have modregnet ca. DKK 22.000, som vi havde kunnet bruge til
aktiviteter for vores medlemmer. For jer medlemmer betyder det, at der
vil komme moms på kontingentet, hvilket I selvfølgelig kan modregne i
jeres momsregnskab, og derfor bliver det ikke en yderligere
omkostning.
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