A SAVE Interaction 2009. februári száma
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1. Mantha el adása a SAVE konferencián
Ray Mantha, a kanadai Ontario állami közlekedési minisztérium ügyvezet igazgatója tartja a
nyitó el adást a SAVE konferenciáján. Témája: Detroit folyó nemzetközi közlekedési
átkel helye.
Windsor Detroit a legfontosabb kereskedelmi közlekedési csomópont Észak-Amerikában.
Kanada közúton érkez importjának egyharmada itt kel át, így az USA és Kanada számára
egyaránt fontos átkel hely. A két ország közös projektet indított, mely egyébként Ontario
állam történelmének legnagyobb beruházása. A projekt keretében a következ elemek
valósulnak meg: új hatsávos út a határátkel höz és ellen rz ponthoz, 11 alagút, négysávos
szervizút, új hatsávos híd a Detroit folyó felett, Ontarioban új ellen rz bázis. A beruházás
idén sszel kezd dhet meg.
2. Elnöki köszönt – levél Obamának
Levelet írtak Obamának, amiben felhívják a figyelmét az értékelemzésre, mint olyan fejleszt
módszerre, mely segít az állampolgárok adófizetéséb l származó pénzt gazdaságosan
elkölteni. Példának hozzák fel, hogy a közutak esetében 10-20% felesleges kiadást spóroltak
meg. Javasolják, hogy minden szövetségi hivatalban alkalmazzák az értékelemzési
programot. A teljes levél megtalálható a SAVE honlapján.
3. Konferencia
-

Szponzorálásra hívják fel a figyelmet.

-

A konferencia beharangozójaként most Windsort, Detroit folyó túloldalán
fekv , kanadai Ontario állam városát mutatják be. Francia telepesek hozták
létre, kezdetben mez gazdasági termeléssel foglalkoztak.

-

Az 50. évforduló alkalmából leadnak egy listát, melyben a chapterek
szerepelnek, látható, melyik chapter mikor jött létre.

-

A konferencia ideje alatt ünnepli a város a függetlenség napját. Az
ünnepségek kiváló szórakozást nyújtanak, ezért is ajánlják a konferencián
való részvételt.

4. Tanúsítás
Mi van az AVS fenntartási díjakkal?
Sokan meglepetésként tapasztalják, hogy az AVS min sítés fenntartásához is éves díjat kell
fizetni, pedig számos módon tájékoztatják a vizsgázókat, illetve a min sítéssel már
rendelkez ket err l. Arra a kérdésre keresik a választ, hogy vajon milyen további módokon
lehetne tájékoztatni a min sítetteket. (Konferencián figyelemfelhívás, oktatók feladata, stb.)
Bemutatják az el z hónapban min sítést szerzett értékelemz k listáját.
5. Chapter hírek
A San Diego chapter 2009-ben újra indítja oktatási programját.
Projektoptimalizálás: eszközök és technikák. A tavaszi oktatások témái:
-

Becslési módszerek, költségcélok, költségvetés menedzsment;

-

Miért alkalmazzunk értékelemzést?

-

Partnerség, mérföldkövek, folyamatszakaszolás.

Ennek

címe:
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6. Tagsági hírek
Donald Hannan, CVS-Life, korábban nemzetközi ügyekért felel s alelnök súlyos
szívbetegségben szenved. Márciusban vonul kórházba komoly, kockázatos kezelésre.
Kérésére ezúton tájékoztatják barátait. Biztos szívesen fogadja, ha írnak neki.
Donald and Anne Hannan1 Delmont Place
Forrest Grove Estate
Kanahooka, NSW AU 2530
vmsdonh@ozemail.com.au
Bemutatják az el z hónapban csatlakozott új tagokat.
A tagok kérésére leközlik a legfrissebb statisztikákat.
Tagok megoszlása min sítés és belépés szerint 2009. január 31-i állapot szerint (fentr l
lefelé: új tanúsított tagok, összes tanúsított tag, új tagok)

Min sítéssel rendelkez k száma (2009. január 31.)
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Tagság megoszlása lakhely szerint (2009. január 31.)

7. Miles Alapítvány hírei
A Miles Alapítvány 2009-es fórumának témája az innováció. A konferencia id tartama alatt,
2009. június 1-jén kerül megrendezésre. Témái a következ k:
-

Szolgáltatóipar. (A szövetségi költségvetés kiadásainak 60%-át szolgáltatásokra
fordítják. Ez adja az apropót.)

-

Értékelemzési kutatások

-

Visszapillantás

8. Értékelemzés események
Az AASHTO1 2009-es konferenciájának címe: Az értékek óceánja
Az amerikai kormányzat azt várja, hogy az infrastruktúra fejlesztés fogja kilendíteni a
válságból az országot. Most van itt a helye az értékelemzésnek!
A konferencia id pontja: 2009. augusztus 31. – szeptember 2.
Témái:
-

Érték képzése kockázatmenedzsmenttel

-

Érték képzése kockázat alapú becsléssel

-

Az átadás gyorsítása innovációval

-

Érték képzése projekt innovációval

-

Értékelemzés alkalmazása, stb.

További információ: http://www.wsdot.wa.gov/partners/AASHTOVE/
9. További események
A DBIA és a Pankow Alapítvány adatokat gy jt
E két szervezet nemzeti tanulmányt készít, melynek célja, hogy kikutassa, hogy a
projektmenedzsment módszerek hogyan hatnak, hogyan járulnak hozzá a magas min ség ,
fenntartható létesítmények megvalósításához.

1

Gyorsforgalmi utakért felel s hivatalok amerikai szövetsége.
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Megkísérlik meghatározni a jelenlegi és múltbéli tendenciákat, hogyan határozták meg a
célokat, és hogyan szelektálták azokat - milyen figyelmet szenteltek a fenntartási
szempontoknak. Az olvasóktól ezúttal adatokat, információkat kérnek ezekkel kapcsolatosan.
További kutatási témákat is várnak.
Kapcsolat: keith.molenaar@colorado.edu
CEA’s2 TechHome divíziója bemutatja a kiválósági díjat nyert termékeket
A 2009-es díjak átadása 2009. március 13-án lesz, a szervezet 10. háztartási eszközök
kiállításán Orlandoban. Újdonság, hogy ebben az évben minden kategóriában platina és
arany díjat is kiosztanak.
10. Javasolt irodalom
Hibáztál kommunikációd során?
Szerz : Holly Weeks
A szerz
szerint
kapcsolattartásban.

a

kommunikációnak

kulcsszerepe

van

a

partnerekkel

való

Bemutatja a tipikus hibákat, hatásukat, hogyan lehetne azokat kijavítani. Fontos, hogy
rávilágít a hibák okaira és segít azok kezelésében.

A SAVE Interaction szerkeszt i felhívják a figyelmet, hogy cikkeket jelentethetnek meg az
Interactionban.

2009. február 24.
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Elektronikai eszközök fogyasztói szervezete
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