Bøgehus den 14. december 2018.

Invitation til møde 1 i NETVÆRK FOR BRUGERE AF PANTHER ADMIN.
For at STYRKE de brugerejede anlægs administrative side indbyder ERFA-gruppen for anlæg med eget tvudbud og/eller internet til møde 1 i det nye NETVÆRK FOR BRUGERE AF PANTHER ADMIN.
ERFA-gruppen har besluttet at aktiviteterne for brugere af Panther Admin organiseres som selvstændige
møder.
Det kommende arbejde tilrettelægges af FDA og af FDA alene, men det sker i fuld forståelse med virksomheden Panther Applications, som har tilkendegivet, at de er glade for initiativet og at de gerne vil støtte op
om det gennem blandt andet (lejlighedsvis) deltagelse i (dele af) møderne og ved at rundsende invitationer
til møderne til alle anlæg, som bruger systemet.
Til det første møde er alle velkommen – uanset om det anlæg, de kommer fra, er en del af fællesskabet af
brugerejede anlæg i FDA eller ej.
Det kommende fremadrettede arbejde vil alene være et tilbud til medlemmer af FDA, Forenede Danske Antenneanlæg. Såfremt et anlæg, der ikke aktuelt er medlem i FDA indmelder sig i forlængelse af deltagelse i
dette møde, vil betalingen for deltagelse blive godskrevet i opkrævning af kontingent for 2019.
Vi skal understrege at det er et netværk for brugere af systemet. Det er ikke en præsentation af systemet
som sådan. Netværket skal løse praktiske spørgsmål og problemer for jer, som sidder med fingrene dybt i
programmet i dagligdagen, når I administrerer jeres antenneanlæg. Der vil blive udvekslet tips, tricks og
praktiske erfaringer brugere imellem. Og ønsker om forbedringer, rettelser og nye funktionaliteter vil blive
noteret og formidlet til udbyderen af systemet.
Med dette initiativ imødekommer FDA et ønske fra mange anlæg om at skabe et sted for erfaringsudveksling om netop dette system. Der vil komme tilsvarende tilbud til brugere af Enigma-programmet.

Hvad vil du helst høre om først, når vi mødes?
For at imødekomme de flestes ønsker først SKAL du i forbindelse med din tilmelding angive op til tre emner, som du ønsker behandlet på mødet. Ønskerne vil blive brugt til både at prioritere rækkefølgen på mødet og til forberedelsen.
På mødet præsenterer vi som start på dagen resultatet af jeres ønsker og prioriteringen af dem.
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Tidsplan

Indhold / aktivitet

09.30 - 10.15

Ankomst kaffe + registrering

10.15 - 10.30

Velkomst + introduktion til dette nye NETVÆRK FOR BRUGERE AF PANTHER ADMIN i FDA

10.30 - 10.40

Sådan ser planen ud for resten af dagen – disse emner kommer vi til at arbejde med

10.40 - 11.10

Nyheder, der er på vej og større ændringer siden sidst - oplæg ved Panther Admin

11.10 – 13.00 Vi tager turen gennem de mange temaer, som deltagerne har prioriteret dem. Undervejs
kan den enkelte deltager byde ind med erfaringer, spørgsmål og ideer
13.00 – 13.45 Frokost med tid til at snakke med hinanden
14.00 - 15.50

Vi fortsætter gennemgangen fra om formiddagen kun afbrudt af en kort pause

15.00 - 15.10

Pause

15.50 – 16.10 Kort evaluering af dagen i dag – gode ideer til arbejdet fremadrettet
16.10 - 16.30

Tak for i dag efterfulgt af kom-godt-hjem-kaffe

FDA organiserer rammerne og sørger for det praktiske, som yderligere beskrives herunder.

Praktik
Tidspunktet

Mødet gennemføres lørdag den 23. februar 2019.

Stedet

Mødet afvikles på Hotel Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst.

Betaling

Anlæg, som er medlem af FDA deltager uden beregning som en naturlig del af medlemskabet.
Anlæg, som ikke aktuelt er en del af FDA betaler kr. 500,- / deltager eksklusiv moms.
Hvis anlægget indtræder i fællesskabet af brugerejede anlæg i FDA senere i 2018 eller i
2019 vil betalingen blive godskrevet i deres kontingentopkrævning.
Hvis der kommer så mange tilmeldinger at der ikke er plads til alle, forbeholder vi os at prioritere således at så mange anlæg som muligt kan deltage.

Tilmelding

Sker på dette link.
HUSK at anføre de tre emner du ønsker gennemgået på mødet – sæt dem i din egen prioriterede rækkefølge.

Frist

Tilmeld dig snarest – og gerne med det samme så du ikke glemmer det 😊. Vi skal bede om
at få din tilmelding senest mandag den 14. januar 2019.

2/2

