
Kære alle,

Hermed fremsendes indkaldelse til TUF DK møde NR. 5, onsdag 9. oktober, 2013 (kl. 10.00 – ca. 16.00), Dette afholdes i Intergraph’s 
nye lokaler: Mileparken 34 - 2730 Herlev.

Som Reminder er formålet med foreningen at samle danske brugere af Intergraphs produkter, i et forum hvor idéer og meninger kan 
udveksles og et højt niveau af vidensdeling skabes.  Brugere vil gennem det netværk der følger med gruppen og jævnlige TUF DK 
møder hjælpe hinanden med ”best practices”, ”tips’n tricks” og teknologi i forbindelse med brugen af Intergraphs PP&M produkter. 
I dette forum vil der yderligere blive fokuseret på at påvirke Intergraph med hensyn til Service Reqests og ønsker omkring 
videreudvikling af PP&M produkterne. Vi vil gerne have sat lidt ekstra skub i TUF – især på bruger siden. Så har I input til hvordan 
dette kan forbedres er forslag hertil velkomne og vi kan tage dem op på mødet.

Som en start på dette efterlyser vi fra styregruppen de 3 mest irriterende ting som I ser i det produkt i arbejder med I det daglige. 
Send disse til styregruppen. Desuden efterlyser vi tips og tricks som fremvises på mødet.
Vi vil så alt efter emnet se om vi kan svare eller indhente svar fra vores netværk. Det kan også være at disse punkter kunne være em-
ner til Intergraphs ICAX team som beskæftiger sig med bedre brugervenlighed og lettere administration af produkterne. På Adminis-
trator siden har vi haft snakket om f.eks. at lave nogle Webex møder hvor vi diskuterer emner som f.eks. Drawings setup. Dette kunne 
også være et alternativ at tænke over for brugerne. Man kunne f.eks. udveksle tips og tricks her eller tage emner op efter behov. 
Begge møder kan evt. optages og løsningerne lægge op i vores Box.Net - TUF DK foldere.

I må meget gerne melde tilbage så snart som muligt om I har mulighed og lyst til at deltage og i må meget gerne give denne e-mail 
videre til andre relevante kollegaer.

Bemærk at Intergraph denne gang inviterer til et socialt- og networking arrangement efter det ordinære TUF møde. Dette er helt frivil-
ligt og uafhængigt af din deltagelse i  TUF mødet, men Carsten arrangerer først hyggeligt samvær i husets ”Fredags Bar” med billard, 
dart m.m. efterfulgt af en god middag i kantinen kl. 18.30. Carsten siger at han håber alle bliver og deltager i ”Intergraph house-
warming”  som forventes at slutte ca. 21.00 

Deadline for tilmelding er den 23 september! – både ifht. TUF mødet og efterfølgende socialt arrangement.

Mere på nettet om TUF DK: http://www.intergraph.com/global/dk/p2c2/dansktuf.aspx

Tilmelding til TUF DK Mødet:  carsten.lau@intergraph.com

Input til mødet sendes til : cpa@ramboll.com med CC: alt efter emner til:
•	 3D	-	Caspar	Arevad	–	cpa@ramboll.com			
•	 3D	-	Drawings	og	Piping	-	Charlotte	Birkved	-	chb@topsoe.dk
•	 3D	-	Admin	og	Reference	Data	-	Hans	Aage	Kjær	Hansen	-	hakh@flsmidth.com
•	 2D	-	Aino	Irene	Jensen	–	aij@topsoe.dk
•	 Integration	-	Mogens	Vestergaard	–	moav@topsoe.dk

På styregruppens vegne – Caspar Arevad

Yours sincerely
Caspar Arevad

CAD Support Engineer
Ramboll Oil & Gas CAD Systems

M +45 51 61 70 59
cpa@ramboll.com
http://www.linkedin.com/pub/caspar-arevad/15/811/29a


