Nyhetsbrev nr.2 2021

Hej alla KNX:are!
Redan midsommar, tiden rusar och vi med den. Och som de brukar säga, det går
fort när man har kul.
Vi hoppas på en både kul och spännande höst där vi förhoppningsvis kan återgå
till, kanske inte det gamla, men till det ”nya normala” vad det nu innebär?
Vi hoppas i alla fall att man kan börja röra sig mer fritt och börja träffa både
kunder, kollegor, vänner och släktingar igen.
Utöver det finns såklart mycket att se fram emot under hösten, vi kan nämna t.ex.
•
•
•
•

Fortsatta webbinarier, se vår uppdaterade hemsida knxsweden.se för mera
information
Lansering ETS6
Easyfair i oktober, mer om detta ser du längre ner i brevet
Uppdatering av vår populära konsulthandbok

Har ni specifika önskemål om webbinarie eller andra aktiviteter så tveka inte att
höra av er.
Vi ser fram emot en riktigt spännande höst så häng med.
Sist men inte minst vill vi från KNX-Sweden passa på att önska er alla en riktigt

härlig sommar så hörs/syns vi pigga och fräscha till hösten.
ThanKNX och take care out there!
/ KNX Sweden

Ny webbsida, samma adress, www.knx.se!
Under våren har vi arbetat flitigt med att bygga om våra webbsidor. Detta för att
förenkla för Dig att hitta den information du söker, och samtidigt bygga in
funktioner som underlättar vårat arbete så att vi kan fokusera mer på nya
spännande aktiviteter.
All information som funnits tidigare och även mer därtill finns på de uppdaterade
sidorna. En del av förbättringarna är:
•
•
•
•

Förenklad meny för lättare navigering
Förbättrad medlemslistning med sökfunktion
Ny support-sida och tillhörande FAQ för ETS
mm…

De nya sidorna är nu lanserade, gå gärna in och ta en titt.

Elmässan Stockholm
KNX Sweden medverkar på Elmässan den 20-21 oktober på Kistamässan. Vi
kommer anordna frukostseminarier med aktuella ämnen samt ställa ut på mässan
med egen monter.
Läs mer om mässan här: https://www.knxsweden.se/EasyFairs.php
Vi ses i oktober!

Webbinar
KNX Sweden anordnar löpande webbinarier. Olika ämnen väljs där vi ser ett
intresse och behov av att ge information samt öka kunskapen. Allt för att du som
arbetar med KNX ska ha de bästa förutsättningarna för dina projekt.
Nästa webbinarie ”Nätverk och IP” hålls den 10 september 2021 kl 11:30.
Detta webbinarie är kostnadsfritt och öppet för alla.
För att deltaga ber vi dig anmäla dig via formulär på knx.se:
https://www.knxsweden.se/Webbinar.php
När webbinariet närmar sig får du en inbjudan till den epost du anger.
Schema 2021:
•
•

Nätverk och IP, 10 september (11:30-12.00)
KNX RF, 12 november (11:30-12.00)
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