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Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 21.-22. januar 2009, 

hvor vi afholder Danmarks stærkeste POWER event – for kunder med System i™, 

System p™ og dem som gerne vil have det!
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SYSTEM I ™ TAKE BACK CONTROL SEMINAR 

Kære Navn Navnesen

IBM har fornøjelsen af at invitere dig til et tema-seminar, som denne gang drejer sig om annonceringer til 

måske verdens mest sikre platform… System i™. 

Vi har sammensat et program, som bringer dig på fuld omgangshøjde med de teknologiske landvindinger, 

som System i™ har taget bl.a. ved fuld udnyttelse af POWER-teknologien. Agendaen er tilrettelagt, så den 

fungerer som et supplement til GS Gruppens møde, som afholdes senere i november. 

Derudover sørger vi – som vanligt – for lidt lækkert til ganen, når vi er nået igennem dagens agenda. 

Seminarerne afholdes den 11. november hos IBM, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø og den 12. november 
hos IBM, Bytoften 1, 8240 Risskov – begge dage fra kl. 13.00 til ca. 17.00. 

Med venlig hilsen

IBM Danmark A/S

Bettina Ertbøll

salgschef, STG Danmark

P.S. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 21.-22. januar 2009, hvor vi afholder Danmarks stærkeste 

POWER event – for kunder med System i™, System p™ og dem som gerne vil have det!

AGENDA

Agenda – fra kl. 13.00 til ca. 17

Oktober announcements

Virtualisering med PowerVM

IBM System i™ software
 Navigator / Director

 Disk og Backup overvejelser.

Ost og rødvin samt andre kulinariske overraskelser.

Du tilmelder dig nemt og hurtigt ved at sende en e-mail til 
Erik Rex (rex@dk.ibm.com) – gerne inden 7. november. 
Husk at oplyse om du deltager i København eller Århus.
Vel mødt til et spændende seminar.

Tilmelding: rex@dk.ibm.com


