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1. Velkomst, praktisk, gennemgang af dagsorden v./ Ib Johansen  

2. Hvad går det ud på v./ Michael Johansen  

3. Hvordan ser det ud i WebReq v./ Erik Andersen  

4. Problemer I er stødt på undervejs og problemer der skal afklares i dag? v./Alle  

5. Gennemgang af testprotokol v./ Michael Johansen  

6. Frokost  

7. Fortest af de enkelte systemer med gennemløb af testprotokol  

8. Evt. demo af løsning ved leverandør.  

9. Evt  
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1. Velkomst, praktisk, gennemgang af dagsorden v./ Ib Johansen  

– Præsentation 

– Dagsorden 

– Forprøve – formål, vigtigt med spm og hvad I er stødt på 

– Frokost, kaffepauser som I ønsker 

– Test af det I er kommet frem til  

– Testcamp i Rom 5-8. oktober. Færdigtestede systemer 

– Herefter udrulning 

– Vigtigt at I kan både gamle og nye standarder 

– Vi laver referat-kort beslutnings 

– Vi har indført kvalitetsstyringssystem – derfor fastere procedurer. 
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9 evt.   

Support: 

• Teknisk support, Kontaktoplysninger til DMDD teknisk support: 

• Tlf. 7879 7099 (Mandag-torsdag 8-15 og fredag 8-14). 

• E-mail: reminderservice@dmdd.biz  

 

• Testcamp i Rom 5-8. oktober.  

– Færdigtestede systemer 

– Herefter udrulning 

– Vigtigt at I kan både gamle og nye standarder 

– Røntgen til januar 

– Desuden øvrige udeståender – der er obligatoriske. 

• Praktisk til testcamp 
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Opgaveliste, testcamp 

 

8. MC 10 projekter  


