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Fra formanden

HI-messen 2017
Messen afholdes i Messe Center Herning i dagene 3., 4. og 5.
oktober 2017.
Her hos mig på sekretariatet og hos Philip på DI-Teknik er der
travlhed med at få de sidste ting til messestanden og på
udstillingseksponaterne gjort færdig og afpudset, for mandag
morgen kl. 8 holder en 3 x 34-vogn og læsser det hele, og kører det
til Herning. Philip og jeg følger efter, og så går vi i gang med at få
TEC,
Ballerup
etableret en flot og besøgsvenlig stand, der kan tage
imod
vores
forhåbentlig mange besøgende fra tirsdag morgen.
Som tidligere nævnt har vores stand en super beliggenhed på
”første parket” i hal E lige inden for hovedindgangen. Standen ligger
lige neden for højre trappe, når du kommer ind ad hovedindgangen
og fortsætter lige ud til hal E. Nem at finde og meget synlig. Hvad
mere kan vi ønske os? Jo, mange besøgende.
Vi har 5 udstillere: Bihl & Wiedemann, IFM, Siemens, ProSaiCon og
GreenMatic – og så er vi der naturligvis selv og forsøger at hverve
nye medlemmer til foreningen.

”

Vi må gå ud fra, at alle vores medlemmer besøger HI-messen, og vi
håber på, at når I alligevel er på messen, at I også vil lægge vejen
omkring stand E4070 og hilse på. Måske kan vi også servere en
kop kaffe.

PROFINET-kursus
2-dages kursuset ”PROFINET Trouble Shooting and Maintenance”
er udsolgt, men vi arbejder på at kunne tilbyde nye kurser til foråret
2018.

Velkommen på
stand E4070
på HI 2017

Cybersikkerhed

Udsnit af PROFIBUS
Danmarks stand på
Automatik 2008

Jeg deltog på Cybersikkerhedskonferencen i sidste uge hos
Ingeniørforeningen IDA. Særdeles interessant og en smule
uhyggelig.
Jeg vender snart tilbage med endnu et nyhedsbrev mere, hvor jeg
vil skrive om mine indtryk fra konferencen.
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