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Utvecklingsbehov

! Integrering/samordning med sbXML och FI2002

! Utvecklad koppling mot produktmodeller/IFC

! Strukturerat dokumentinnehåll, samordning med BEAst

! För att koma vidare måste man gå i clinch med implementering. Ett samlat 
implementerings-projekt kan vara värdefullt för att testa, men mindre målinriktade 
fall på flera täter kan vara mer utvecklande.

! Konkret överföring från A till B är villkor för att utvärdera och utveckla standarden

! Projektavslut, insamling av info för drift och underhåll

! Arkiveringsfrågor: enkla metoder för att klara historisk dokumentation, begrepp, 
format

! Redskap för registrering, kommunikation, verifiering
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Probe point (MaxT, MinT, PoP)

element, unit, refTime, validTime, 
(38.993600,-77.022400)
MaxT, [F], 200307212300, 200307230000, 86.882
MaxT, [F], 200307212300, 200307240000, 82.375
MaxT, [F], 200307212300, 200307250000, 85.233
MaxT, [F], 200307212300, 200307260000, 87.753
MaxT, [F], 200307212300, 200307270000, 89.395
MaxT, [F], 200307212300, 200307280000, 87.775
MaxT, [F], 200307212300, 200307290000, 86.800

element, unit, refTime, validTime, 
(38.993600,-77.022400)
MinT, [F], 200307212300, 200307221200, 72.625
MinT, [F], 200307212300, 200307231200, 73.165
MinT, [F], 200307212300, 200307241200, 69.025
MinT, [F], 200307212300, 200307251200, 65.965
MinT, [F], 200307212300, 200307261200, 67.945
MinT, [F], 200307212300, 200307271200, 69.745
MinT, [F], 200307212300, 200307281200, 69.025

element, unit, refTime, validTime, (38.993600,-77.022400)
PoP12, [%], 200307212300, 200307220000, 39.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307221200, 39.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307230000, 50.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307231200, 50.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307240000, 50.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307241200, 50.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307250000, 20.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307251200, 20.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307260000, 14.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307261200, 5.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307270000, 5.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307271200, 11.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307280000, 11.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307281200, 21.000
PoP12, [%], 200307212300, 200307290000, 21.000
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Sir Winston
Churchill

1874–1965

We shall fight …
• in France
• on the seas and oceans
• with growing confidence and 

growing strength in the air
• on the beaches
• on the landing grounds
• in fields and in the streets
• in the hills.

Bottom line: We shall never surrender!!!

Lösningen
”Don’t give a speech. 

Put on a show.” 

(Paul Arden,!brittisk marketingguru)



PP-
manifestet

manifest
   

      skriftligt tillkännagivande av 

program eller ståndpunkt av 

myndighet, parti, konstriktning 

etc.; ofta med innehåll som 

bryter med tradition e.d.

Hemlis ”PP” är förmodligen en 
förkortning för ett populärt 
presentationsprogram.

1
Vi värdesätter

‣ tydlighet mer än utförlighet

‣ engagemang mer än precision

‣ berättelser mer än data. 2



Vi tar mer hänsyn till

‣ innebörden än till detaljerna

‣ mänsklig perception än till 
sociala konventioner

‣ åhörarnas behov än våra 
överordnades fåfänga.

3
Vi betraktar

‣ informationsdesign som 
viktigare än estetisk design

‣ tankens struktur som viktigare 
än stoffets struktur

‣ personlighet som viktigare än 
perfektion.

Tips nr 1
Kom ihåg: 

människor är 
intressantare 
än ljusbilder.

Tips nr 2

Ta itu med din rädsla. Tips nr 3



Använd inte 
PPt-bilderna som 

anteckningar.

Det här är en PowerPoint-bild 
som ska påminna er om att 
det är väldigt tråkigt när 
föreläsaren slutar titta på 
åhörarna utan istället vrider 
huvudet lätt åt vänster och 
står och läser innantill från 
sina PowerPoint-bilder.

Tips nr 4

Lär dig lite retorik.

ETOS
PATOS
LOGOS

‣Vem?

‣Vad?

‣Var?

‣När?

‣Hur?

‣Varför?

Tips nr 5 Planera 
utan dator.



Tips nr 6 Ersätt text med bild.

• Som säljare måste du låta kunden komma 
till tals. Du ska vara en god lyssnare.

• Hör noga på och visa med ditt kroppsspråk 
att du följer med. Skjut ev. in snabba 
frågor för att försäkra dig om att du hänger 
med.

• Om du är den rastlösa typen kan ett 
anteckningsblock vara till hjälp.

• Ta till orda först när kunden fått lägga fram 
sitt ärende.  Avbryt inte!

Säljarkunskap

Tips nr 7 Interagera 
med dina bilder.

”B” betyder ’black’. Tips nr 8 Använd foton.



Hinder är till 
för att röjas bort. info@bergman.com

www.bergman.com 
www.ollebergman.se

www.ppmanifesto.com


