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Databasprogram utvecklat av Västerbottens museum

Sofie 8 på gång

Rapport från mötet

Utvecklingen av Sofie 8 fortsätter. Följ
utvecklingen genom vår blogg. Du hittar
den på www.sofie.vbm.se. Tveka inte att
kontakta oss vid frågor och funderingar som rör Sofieutvecklingen. Du följer väl
också diskussionerna kring Sofie 8 på
forumet? Forumet hittar du också på vår
webbplats.

Över 70 deltagare samlades till årets användarmöte den 23–24 oktober på Västmanlands läns
museum i Västerås. Alltid trevligt att träffa så
många av Sofie-användare!

Viktig information
kring support
Eftersom vi närmare oss lanseringen av
Sofie 8 (före sommaren 2014) kommer
support av Sofie version 5 och 6 att upphöra efter årsskiftet 2013/14. Den support
som erbjuds därefter av Sofie 5 och 6, rör
endast hjälp kring uppgradering till Sofie 8.
Alla kunder, oavsett om ni har Sofie 5, 6
eller 7, kommer att ges noggranna instruktioner framöver hur ni ska gå till väga när
ni vill uppgradera.
Support i Sofie 7 fortsätter att ges i
sedvanlig ordning efter årsskiftet.

På mötet berättade vi övergripande om arbetet
och målen med nya Sofie. Det gavs återblick av
Sofie under de över 20 år som gått.
Fokus var givetivs kommande Sofie 8 – vad det
är och hur det kommer att fungera. Det gjordes en demonstration av den nuvarande versionen i Sofie 8, men också hur uppgradering från
tidigare versioner är tänkt att gå till. Vi förmedlade också utgångspunkter för kommande prissättning.

Missade du användarmötet?
Den 21 januari håller vi ett extra informationsmöte kring Sofieutvecklingen på Västerbottens
museum i Umeå. Vi demonstrerar Sofie 8 och informerar om hur överföring av data från äldre
versioner till Sofie 8 kommer att gå till. Där ger vi
också svar på frågor om Sofieutvecklingen. Ett
utförligt program och anmälningsförfarande finns
på www.sofie.vbm.se.
Varmt välkomna önskar Sofie-teamet!

