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Indlæg på nyhedssiden
Udskrivning fra edb-lab. rum 103
I forbindelse med kurset i projektledelse må der udskrives få sider til brug under
øvelseseftermiddagen. Det er endvidere tilladt at udskrive et ENKELT eksemplar af leverancen.
Yderligere eksemplarer skal fotokopieres. Kopinøgle få hos Torsten Höök og der skal betales pr
kopieret sidet. (Brug dobbeltsidet kopiering).
Adgang til rum 203, byg 423
(PC med adgang til skrivning af FrontPage sider mv).
Der kan normalt ikke regnes med adgang til dette rum efter kl 16.00
Øvelsen vedr. Grundbegreber i projektstyringen
Annonceret: 07-09-99/Uffe
Denne øvelse kan køres fra en PC i edb-lab. Programmet er installeret på PC'en som står i bagerste
række ind mod gangen. Find vindue med programmer til Projektledelse og vælg ARLEARN.
Programmet kan også downloades HER Det er en selvudpakkende fil. Udpak den i en folder
Arlearn og start programmet fra fra DOS.
Manglende programmer til din PC
Annonceret 07-09-99/Uffe
Hvis der er vanskeligheder med at køre nogle af delene i denne WEB site, er der måske fordi du
mangler nogle opdateringer til dine programmer. Fra Microsoft kan du f. eks. gratis downloade
Microsoft Internet Explorer i seneste version - eller downloade opdateringer til den version du
kører. Adressen er: http://www.microsoft.com/ie40.htm.
Har du ikke PowerPoint installeret - og du derfor ikke kan køre slideshowene - kan du downloade
PowerPoint Viewer - den er gratis. Adressen er:
http://officeupdate.microsoft.com/downloadCatalog/dldPowerPoint.htm?ShowType=Viewer
Iøvrigt kan du måske også finde andre opdateringer, som kan være af interesse for dig.
Programmer og filer til download
Annonceret 10-09-99/Uffe
Bemærk at der under file sharing i studenterindeksen kan findes forskellige filer, som kan
downloades (Vælg table of content for at se alle tilgængelige filer). F. eks. findes Excel filen
valglev99C.xls. (Version pr 27.9.99 - evt senere version kan findes under file sharing). Endvidere
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findes filen powview.zip med en PowerPoint viewer - til brug, hvis du ikke har MS PowerPoint
programmet installeret på din PC - til brug ved gennemsyn af slideshows.
Vejledning mandag d. 13.9 og torsdag d. 16.9
Annonceret 10-09-99/Uffe
Der vil ikke være øvelsevejledning disse to dage. Evt. spørgsmål kan forinden evt. afklares pr email på denne e-mail adresse til Uffe, senest aftenen før kl 20. Ellers vil programmet for
øvelsesdagene være arbejde med de valgte leverancer, overvejseler om valg af projektleder og
arbejdsform i gruppen.
Lister med valgte leverancer, navne mv.
Annonceret 10-09-99/Uffe
Excel filen kan downloades (se nedenfor) og hver ugedagshold kan indskrive oplysninger om hvem
der arbejder ved hvilke leverancer. Bemærk, at oplysninger kun skal indskrives på arket: Navneliste
og Leverancer. Når indslrivningen er slut uploades file idet der tilføjes et ny bogstav a, b, c, ... Først
holder der uploader skal således uplode den under navnet valglev99a.xls. Herved kan vi altid gå
tilbage og finde en tidligere file - hvis et hold skulle klumre i det.
Gæsteforelæsere
Annonceret 10-09-99/Uffe
Vi skal snarest have et hold igang med leverancen om mulige gæsteforelæsere, således at jeg kan
træffe aftaler med em til passende tidspunkter i efteråret.
Hold bør f. eks. følge med i pressen om hvor der er spændende projekter, tale med venner og
bekendte om de kender noget til interessante projekter mv. Prøve at finde mulige kontaktbavne og
telefonnumre til personer i projekterne så jeg kan få dem og træffe nærmere aftaler.
Projektledelse er valgt
Annonceret 17-09-99/Uffe
Ved forelæsningen d. 17.9. blev der valgt en projektledelse bestående af Morten Lunow og Niels
Kolloft. Velkommen til jobbet. Vi regner med at I annoncerer nærmere om hvordan I i fællesskab
vil håndtere opgaven. Valget skte på følgende måde: Efter at de to kanditater havde præsenteret sig
selv, opstillede man de muligheder der var for at etablere en projektledelse. Ved afstemning blandt
de fremmødte blev beslutningen af man valgte begge til at udgøre den samlede projektledelse - idet
de efter deres præsentationer så ud til at kunne supplere hinanden. :
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Team building - Aktivitetsmøde fredag d. 1. okt kl 15
Annonceret 23-09-99/Michael Pedersen
Det er besluttet at afholde Teambuilding-dag fredag den 1. oktober klokken 15:00. Det er endnu
ikke fastlagt hvad der skal ske, men det vil blive klarlagt paa fredag af fredagsgruppen.
Efter aktiviteterne klokken 15:00, som forventes afsluttet mellem 18:00 og 19:00, er der blevet
overvejet at spise sammen, og derefter
maaske gaa i s-huset eller lignende. Dette er selvfoelgelig kun for dem som ikke har andre
forpligtelser den fredag, men det kunne vare
godt hvis alle kunne deltage kl. 15:00.
Det forventes at dem der har lyst til at deltage melder tilbage via e-mail inden fredag, eller fredag i
forlaesningen. Svar om du vil
vaere med til baade aktiviteterne og spisning, eller kun en af delene.
Send et svar paa c952442@student.dtu.dk
MVH Michael Pedersen
p.s. Spisning er på egen regning
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Informationer fra projektledelsen
Annonceret 23-09-99/Morten Lunow og Niels Kolloff
Gruppeleder/kontaktperson
Det er vigtigt på nuværende tidspunkt, at vi får opstillet en fornuftig struktur, så vi kan få
kommunikationen til at virke. Derfor vil det bedste være, at der i hver gruppe bliver valgt en
kontaktperson, som skal have et overblik over, hvad der sker i gruppen. Det behøver ikke
nødvendigvis være en med titel af gruppeleder, og det er for så vidt op til Jer selv, hvordan I
definerer vedkommendes rolle. Det vigtigste er, at I finder en person, som har overblik over
gruppens aktiviteter, så det er muligt at få en status over tingenes tilstand, selvom der er en
fraværende.
Mailingliste samt fejl og mangler
Af hensyn til kommunikationen, må I meget gerne sørge for at lave en mailing-liste for Jeres
gruppe, og sende en kopi til Uffe (uffet@ipv.dtu.dk), Niels (kolloff@centrum.dk) og Morten
(c957100@student.dtu.dk). Sørg desuden for at gå ind på hjemmesiden (dtv204.dtv.dk/pl_dtu) og
kontroller, at Jeres adresse og e-mail mm. er rigtige, hvis ikke, så send en mail til Uffe, Niels og
Morten.
Projektlogo
Hvis nogen har et forslag til et projektlogo, så kom frem med et, enten pr. e-mail eller ved
forelæsningerne, men hurtigst muligt. Også selvom I bare har en idé til et logo.
Ang. leverancer
Alle leverancer skal sendes til Niels kolloff@centrum.dk og cc: til Morten c957100@student.dtu.dk
samt uploades til file sharing hvorfra Uffe får dem - til evt. videre ekspedition til leverancefolderne
- efter frigivelse fra projektledelsen. (Bemærk, at grupperne kan ikke selv uploade filer til
leverancefolderne - kun til file sharing området. Filer kan således udveksles dels via e-mails mellem
deltagerne, dels via file sharing) .
Niels vil så sørge for at filen bliver tilgængelig på kursets web-site. Vi vil opfordre til at man også
sender "halvfærdige" leverancer, som kan være til stor hjælp for os og for de grupper, der er
afhængige af info. Det vil altså ikke være muligt selv at uploade filer leverancefolderne, men det
bliver naturligvis nemt at downloade de leverancer man er interesseret i. Vejen til filerne i
leverancefolderne er f'ølgende: I studenter indekset er der under file sharing tilføjet et nyt punkt:
Leverancefoldere. Klikkes på denne kommer I over i oversigten over leverancer, hvor der er tilføjet
en kolonne med leverancefoldere - dvs hver enkelt leverance har fået sin egen folder. Kilkkes der på
folderen udfor den ønskede leverancer får man en oversigt over de filer som har været over
projektledelse og Uffe. Evt. andre filer vedrørende den pågældende leverance ligger usorterede og
evt. i kladde form i file sharing området. Filer godkent af projektledense fjernes fra file sharing og
flyttes til den respektive leverancefolder,
Den uorganiserede gruppe
Da vi ikke har kontakt med nogen fra den uorganiserede gruppe, er det vigtigt, at ALLE fra den
gruppe sender os en mail med:
Navn,
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e-mail,
leverance valg samt
hvilken dag I arbejder på og hvor henne.
Dem vi ikke har hørt fra fredag den 24. september 1999, regnes for ikke at deltage i projektet.
Ubesatte leverancer
Følgende leverancer er på den nyeste leverancefordeling (valgleva.xls#UFFE laver du et link#Ja,
kommer snarest/uffe#) ubesatte:
09 - WBS struktur for projektets leverancer
20 - Design af projektets informationssystem, herunder rapporteringer
23 - Projektets logbog
33 - Organisationens projektkultur
34 - Ressourceplanlægning for projektet
35 - Arbejdsnormer i arbejdsgruppen
Disse skal besættes...
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Vejledning torsdag d. 23.9
Annonceret 23-09-99/Uffe
Der vil ikke være øvelsevejledning denne dag (Jeg beklager meget). Evt. spørgsmål kan sendes
(uffet@ipv.dtu.dk) til Uffe.
Projektstyringsprogrammet: Project Managers Workbench
Annonceret 23-09-99/Uffe
Ovenstående program skal anvendes som projektstyringsværktøj. Det er installeret på de 3 PC'ere i
første række i edb-lab i rum 103, byg. 423. Programmet startes fra ikonen på åbningsskærmen. Der
findes ligeledes et tutorial program som kan køres igennem.. Nærmere om programmet ved
forelæsningen d. 24.9.
Projektledelsen, gruppen med leverancen vedr. hovedplanen samt en person fra alle
ugedagsgrupperne skal være så fortrolige med programmet, at de kan manøvrerer rundt i det og
bruge det. Alle øvrige skal være fortrolige med de principper der ligger til grund for programmets
brug. 'Specialisten' i hver gruppe må - som minimum - give en gennemgang af programmet for alle
øvrige (som derefter evt. kan prøve at arbejde med programmet - f. eks. i forbindelse med
oliefyrsopgaven
Gæsteforelæsning: S-togs-projekt hos Banestyrelsen
Annonceret 30-09-99/Uffe
Jeg har aftalt en gæsteforelæsning med Leif Bandt, Banestyrelse om Projektorganisering og planlægning af et projekt hos Banestyrelsen.
Tirsdag d 2. november kl 11.10 - 12.30
Personfordeling på leverancer
Annonceret 06-10-99/Morten Lunow
Morten har uploaded en Excel fil med personfordelingen på leverancer (klik på foregående hvis du
vil have filen) og opdelt på ugedagshold. Filen ligger uden for leverancefolderne i upload folderen.
Leverancenavne mv.
Annonceret 08-10-99/Niels Kolloff og Morten Lunow
Endnu engang en opfordring til alle om at downloade dokumentet "Procesdiagram.doc", som ligger
i filesharing under "lev10", eftersom det stadigvæk ikke er alle, der benytter det samme format, når
der uploades.
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Endvidere vil vi gerne opfordre til, at alle tjekker de leverede leverancer, så I kan følge med i
hvordan projektet udvikler sig. I samme omgang er det også vigtigt, at leverancerne så hurtigt som
muligt - efter fremlæggelsen og opponeringen - får lavet en "_final"-version af deres leverance.
Kommentering af leverancer
Annonceret 08-10-99/Uffe
Alle deltagere bedes fremsætte deres kommentarer til leverancerne ved at downloade leverance
filen i Word formatet og dernæst indlægge kommentarerne med brug af Words facilitet for
indskrivning af kommentarer. Alle kommentarer fra deltagerne samles i en enkelt fil, medens Uffes
kommentarer indlægges i en særskilt fil med filnavnet: lev_xx_ut.doc, hvor xx står for
leverancenummer. Den første deltager, som indlægger kommentarer, downloader final version af
leverancen, indlæser kommentarerne og uploader filen under navnet lev_xx_kom.doc, hvor xx er
leverancenummer og kom angiver at det er leverancefilen med opsamlede kommentarer fra
deltagerne. Hvis denne fil således eksisterer, har der derfor allerede været andre inde og
kommentere leverancen, og det er da denne fil man skal downloade for at indlægge yderligere
kommentarer. De indlagte kommentarer vil af Word blive mærket med navn eller initialer på den
som indlægger kommentarerne.
De kommenterede filer fra Uffe indlægges efter efterårsferien og alle bedes starte kommenteringen
af de allerede færdige leverancer, således at de er kommenteret til efter efterårsferien.
Uffes filer indlægges direkte i leverancefolderne. De kommenterede filer fra deltagerne vil - indtil
videre - kunne findes i den generelle upload folder, idet problemet med direkte upload til
leverancefolderne endnu ikke er løst. Uffe vil forsat manuelt flytte andre leverancefiler til de
respektive foldere (dog ikke i efterårsferien).
Status med gæsteforelæsere
Annonceret 08-10-99/Uffe
Der er p.t. tilsagn om 4 gæsteforelæsninger, men alle datoerne er endnu ikke på plads. Tilsagn
foreligger fra Nokia og Ørestadsselskabet (Metro projektet) og Banestyrelsen (dato se nedenfor).
Forelæsningen d. 26.okt (som var annonceret aflyst) bliver muligvis en gæsteforelæsning om kultur
i projekter.
Teambuilding, -udvikling, mødeledelse mv. Skemaer til brug ved leverancer
Annonceret 11-10-99/Uffe
Der er uploaded en Excel fil PL_skemaer.xls med en række skemaer til brug ved bl. a. leverancerne
2, 8, 17, 35, 37 og 49. Der vil senere blive foretaget en opdatering af denne fil med flere skemaer.
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Gæsteforelæsning - Metro projektet
Annonceret 14.10-99/Uffe
Laurits Schnack fra Ørestadsselskabet holder d. 16. nov. kl 11.10 - 12.30 en gæsteforelæsning om
projektplanlægning og organisation i Metro projektet.
Udlånte videoer om mødeledelse
Annonceret 14.10-99/Uffe
De bedes venligst returneret.
Gæsteforelæsning - Virtuelt projektsamarbejde - på tværs af landegrænser.
Annonceret 15.10-99/Uffe
Susan Vonsild, Interlink holder d. 26. okt. kl 11.10 - 12.30 en gæsteforelæsning om ovennævte
enme.
NBNBNB Denne forelæsning var tidligere aflyst - men det er den ikke - husk af fortælle dine
medstuderende det og MØD OP.
Hovedplanen - foreligger i en foreløbig version.
Annonceret 15.10-99/Uffe
Den findes fra studenterindekset under hovedplan, hvor der er link til en Excelmodel med screen
dumps fra projektstyringsprogrammet. Alle ugedagshold bedes cheke oplysningerne om deres egne
leverancer og melde tilbage de ansvarlige for leverance 13 - senest d. 25. okt.
Gæsteforelæsning: Projekter hos Nokia
Annonceret 27.10-99/Uffe
Lars Bergmann fra Nokia vil holde en gæsteforelæsning d. 23.11 kl 11.10.
Aflevering af leverancer
Annonceret 27.10-99/Niels & Morten
Hej allesammen
For at kunne afslutte dette projekt i ordentlig tid, er det vigtigt, at alle leverancer er leveret senest
tirsdag den 30/11-1999. Med undtagelse af lev. 23 og 27 (2. opfølgning), disse forventes
præsenteret 3/12-1999. Med "leveret" forstås præsenteret med opponering. I den forbindelse er det
vigtigt, at alle præsentationer er opponenterne i hænde, så de kan nå at opponere.
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For at alle ikke skal falde over hinanden den 30/11, er det bedst hvis I planlægger en fremlæggelse,
så tidligt som muligt.
Med venlig hilsen
Niels & Morten
Tlf.:...........+45 39 76 29 90
e-mail:.........c957100@student.dtu.dk
homepage:.......http://www.gbar.dtu.dk/~c957100
Fastlæggelse af eksamensdatoer
Annonceret 28.10-99/Uffe
Ved forelæsningen fredag d. 29.10 bliver der mulighed for at skrive sig på en liste, hvor man kan
vælge den ønskede eksamensdato. Der er kun mulighed for at vælge dato, ikke klokkeslet. Alle skal
angive hvilke leverancer man har arbejdet med samt hvilke man har opponeret på. De afgivne
oplysninger vil efterfølgende blive indlagt i Excel filen valglevg.xls (efter højere slutbogstav end g)
i file sharing området.
Kommentering af leverancer
Annonceret 28.10-99/Uffe
Det er tidligere blevet aftalt, at alle kan kommentere leverancerne - og at opponenterne skal
kommentere dem skriftligt (og ligeledes Uffe). Der mangler endnu mange kommentarer. I bør
snarest begynde at indlægge Jeres kommentarer.
Det er for dårligt ......
Annonceret 28.10-99/Uffe
Hvorfor i alverden benytter I ikke både diskussionsgruppen Virtual class room og systemet til
Logbog/erfaringsopsamling. Kommunikationen går elendigt i projektet og der mangler samarbejde
mellem grupperne om forskellige leverancer. ALLE bør snarest begynde at exponere deres
erfaringer i Logbog/erfaringssystem samt lægge op til diskussionspunkter i diskussionsgruppen.
Projektledelsen kan f. eks. bruge det og gruppelederne. Hvis fremmødet i grupperne er varierende
kan der der arbejdes som i et virtualt projekt, således som Susan Vonsild omtalte.
SE NU AT KOMME IGANG:!!!!
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Aktiviteter i november
Annonceret 28.10-99/Niels og Morten
Personfordeling.xls er nu opdateret, så alle kan se, hvad de laver, samt hvem der laver hvad.
Endvidere er der tilføjet et ark, hvor alle
leverancer er sorteret efter hvornår de er/skal præsenteres. Dette ark kalder vi for hovedplanen, og
det er der, man kan se hvornår man skal
fremlægge mv.
OPPONERINGER bliver fordelt på tirsdag, så hvis man har nogle præferancer, så skal man e-maile
projektledelsen senest mandag.
Vi har nu lavet en Kursusplan_fra_2_november.doc, som er uploadet. Denne word-fil giver en
oversigt over, hvornår de resterende leverancer skal
præsenteres. Uffe har imidlertid også behov for tid ved de pågældende lektioner.
Oversigt over resten af 83486 Projektledelse
DATO AKTIVITET
Tirsdag 2/11-1999 BANESTYRELSEN - gæsteforelæser
Fredag 5/11-1999 UT + Præsentation af leverance: 6 12 20 26 28
Tirsdag 9/11-1999 UT + Præsentation af leverance: 9 29 31
Fredag 12/11-1999 UT + Præsentation af leverance: 8 17 24
Tirsdag 16/11-1999 METRO – gæsteforelæser
Fredag 19/11-1999 UT + Præsentation af leverance: 30 32 33 37
Tirsdag 23/11-1999 NOKIA – gæsteforelæser
Fredag 26/11-1999 UT + Præsentation af leverance: 35 41 44
Tirsdag 30/11-1999 UT + Præsentation af leverance: 27
Fredag 3/12-1999 UT + Præsentation af leverance: 5 23 26
Med venlig hilsen
Niels & Morten
Tlf.:...........+45 39 76 29 90
e-mail:.........c957100@student.dtu.dk
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Eksamensprojekter indenfor projektledelse
Annonceret 1-11-99/Uffe
Der er tilføjet et nyt punkt på studenterindekset vedr. Eksamensprojekter. Det fører frem til en
række beskrivelse af emner for eksamensprojekter indenfor projektområdet og tilgrænsende
områder. Der er således mulighed for at arbejde videre inden for projektledelseområdet.
Studenterjob
Annonceret 1.11-99/Uffe
I forbindelse med omlægning af kurset: Industriel Anlægsplanlægning søger jeg en studerende til et
job med oversættelse af diverse slideshows til engelsk, idet dette kursus fremover skal udbydes på
engelsk.Arbejdet skal udføres i perioden op til februar/marts. Aflønning til studenter takst
Detail projektplaner for arbejdsgrupperne
Annonceret 3.11-99/Niels og Morten
Kære kontaktpersoner
I forbindelse med lev. 9 "Detail projektplaner for arbejdsgrupperne", forventes det, at alle grupper
kommer med en kort præsentation af jeres
arbejdsplaner gennem projektet. Eksempelvis et Gantt-kort med gruppens aktiviteter gennem
projektforløbet.
Præsentationen foregår tirsdag den 9. november 1999, og opponeringen sker som følger:
Mandag opp. mod Fredag
Tirsdag opp. mod Mandag
Onsdag opp. mod Tirsdag
Torsdag opp. mod Onsdag
Fredag opp. mod Torsdag
Med venlig hilsen
Niels & Morten
Tlf.:...........+45 39 76 29 90
e-mail:.........c957100@student.dtu.dk
homepage:.......http://www.gbar.dtu.dk/~c957100
Resterende oppononentopgaver
Annonceret 3.11-99/Niels og Morten
Kære allesammen
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Vi har nu fordelt de resterende opponentopgaver på de enkelte ugedagshold. Vær venlig at gå ind på
kursets website, og se hvilke
leverancer din gruppe er sat til at oppornere på. Dette gøres ved, at gå ind under file sharing, og
kigge i filen "HOVEDOVERSIGT.xls". I denne
fil kan det også ses, hvornår netop DIN leverance skal præsenteres.
Det er op til den enkelte gruppe, at fordele opponentopgaven mellem sig, så alle kommer til at
opfylde sin kvote. Vi forventer en tilbagemelding
om, hvilke navne, der skal sættes på hvilke leverancer.
Med venlig hilsen
Niels & Morten
Tlf.:...........+45 39 76 29 90
e-mail:.........c957100@student.dtu.dk
homepage:.......http://www.gbar.dtu.dk/~c957100
Artikel af Susan Vonsild
Annonceret 3.11-99/Uffe
I file sharing er der indlagt en artikel af Susan Vonsild. Den findes under navnet Virtuelt
projektsamarbejde. Hvis der er nogle som har skrevet et referat fra gæsteforelæsningen bør vi have
det ind i file sharingen Så upload filen og send mig en mail med filnavnet, så lægger jeg besked ind
om det her på nyhedssiden.
Vidoer om DSB/Banestyrelsen
Annonceret 3.11-99/Uffe
Leif Brandt fra Banestyrelsen nåede ikke at vise de to vidoer som han medbragt. Jeg har lånt dem
en uges tid. Hvis I vil se dem kan I låne dem i øvelsestiden sammen med udstyr til fremvisning.
Kontakt mig derfor i forvejen. Hvis der er nogle som har skrevet et referat fra gæsteforelæsningen
bør vi have det ind i file sharingen Så upload filen og send mig en mail med filnavnet, så lægger jeg
besked ind om det her på nyhedssiden.
Hovedplanen
Annonceret 3.11-99/Uffe
Hovedplanen er ophængt på tavlen bagerst i rum 217.
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Eksamenslister
Annonceret 4.11-99/Uffe
Foreløbige eksamenslister kan ses i Excel filen valglevh.xls. Dem der endnu ikke har skrevet sig på
kan åbene filen og skrive sig på i navnelisten. Derefter skal filen uploades. Der kan ikke rette i de
etablerede lister for eksamensdagene.
Ny version
Annonceret 8.11-99/Morten
"HOVEDOVERSIGT.xls" er opdateret! (Se Web siden her)
"KURSUSPLAN.doc" er opdateret!
Oversigt over resten af 83486 Projektledelse
DATO AKTIVITET
Fredag 12/11-1999 Præsentation af leverance: 9 12 17 29 UT
Tirsdag 16/11-1999 METRO – gæsteforelæser
Onsdag 17/11-1999 Præsentation af leverance: 8 20 24 UT
Fredag 19/11-1999 Præsentation af leverance: 30 32 33 37 UT
Tirsdag 23/11-1999 NOKIA – gæsteforelæser
Fredag 26/11-1999 Præsentation af leverance: 35 41 44 UT
Tirsdag 30/11-1999 Præsentation af leverance: 27 UT
Fredag 3/12-1999 Præsentation af leverance: 5 23 26 UT
Begge er uploadet til filesharing.
Med venlig hilsen
Morten Lunow
Tlf.:...........+45 39 76 29 90
e-mail:.........c957100@student.dtu.dk
homepage:.......http://www.gbar.dtu.dk/~c957100
Team building
Annonceret 8.11-99/Uffe
Brevet fra Leif Brandt om Team building er indlagt i file sharing under navnet: brandt.doc
Materiale fra gæsteforelæsere
Annonceret 14.11-99/Uffe
Udleveret materialet på papir fra gæsteforelæserne findes i en mappe hos Torsten Höök, rum 124,
byg 423. Materiale kan kopieres mod betaling af prisen for kopierne. Nyt materiale fra
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gæsteforelæserne indsættes når det modtaget. Materiale der umiddelbart kan indlægges på WEB site
under file sharing vil blive indlagt der.
Materiale fra Laurits Schnack fra Ørestadsselskabet
Annonceret 17.11-99/Uffe
Slideshows fra gæsteforelæsningen er indlagt i file sharing området: Materiale fra
gæsteforelæsninger under følgende filenavnene: LCS-DTU161199A.ppt og LCS-DTU161199.ppt.
Den første fil er knapt 4 MB, den anden 8.5 MB, så pas på. Det kan tage nogen tid at få dem ned medmindre du ser dem via institutets PC'ere, som er koblet op med en hurtig forbindelse.
Undskyldninger ....
Annonceret 25.11-99/Uffe
Se dette link for at se, hvorledes andre studerende finder gode undskyldninger for ikke at levere ting
til tiden og få projektet til at fungere.
http://www.coe.drexel.edu/CAE/AED1_951/Project_Management.html#Excuses
Nokia materiale
Annonceret 30.11-99/Morten
Nu er filen fra Lars Bergmann uploadet, endvidere er de 3 arj-filer uploadet - hvis folk vil have filen
i diskette størrelse.
Med venlig hilsen
Morten Lunow
Nokia slideshow
Annonceret 2.12-99/Uffe
Slideshowet fra Nokia er ødelagt i file sharing. Filen er tom. Hvem har en kopi af dette slideshow?
Upload den venligst.
Server lukket
Annonceret 2.12-99/Uffe
DTV lukker ned d. 3.12 på grund af omlægning af server.
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