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Tirsdag d. 28. marts 2017
Ankomst og kaffe

Velkomst ved DIB

Velkomst fra Hexagon ved landechef Jackie Sandgård 

Hexagon Keynote v. Mike Baker, Product Manager, Hexagon (engelsk)
Mike will present general trends in the GIS industry and relate this to specific industries like utilities, communications, government, 
defense and transportation. The presentation will also highlight how new user needs, industry trends and emerging technologies are ad-
dressed in the solutions offered by Hexagons solutions. 

GeoMedia Update
Ingen DIB uden en grundig gennemgang af GeoMedia-nyheder. 
Spatial Modeler er den store nyhed i GeoMedia 2016. Flere og flere 
funktioner kommer til - fx Functional Attributes, som blev introduc-
eret for nyligt. Kom og se Spatial Modeler i aktion med modeller, 
der er lige til at bruge.
V. Peter Alsing, Hexagon

Lille kaffepause

Kaffepause

Slut på dag 1  

Festmiddag og underholdning

Tør by i en våd fremtid v. Anne Laustsen, Aarhus Vand
Der findes ikke dårligt vejr – kun dårlig påklædning! Sådan lyder et dansk ordsprog. I Aarhus ser de dog også grundig forberedelse som et 
middel til at håndtere de kraftige regnskyl og oversvømmelser, som vi kan forvente at få flere af som følge af klimaforandringer.
Hør hvordan Aarhus Vand griber blå-grønne løsninger til regnvandssystemer an for at sikre, at aarhusianerne også fremover kan bevæge 
sig tørskoet rundt i byen.

Smart M.Apps unplugged v. Jackie Sandgård
IKKE mere snak. Ikke flere PowerPoints. Jackie vil med en række demonstrationer vise, hvordan Smart M.Apps vil forandre vores  
opfattelse af kort på internettet. Se hvordan Business Intelligence sammen med geografiske data og modeller kan skabe et langt bedre og 
dynamisk beslutningsgrundlag. Demonstrationerne vil omfatte demografi, drift af grønne områder og identifikation af nye bygninger. Og hvis 
tiden tillader det, hvordan Smart M.Apps Studio gør det til en leg at konfigurere i skyen.

Produkt-basar - tips & tricks
Produkt-basar er et spritnyt tiltag på DIB, der giver dig mulighed for at komme tæt på Hexagons produkter - på en helt ny uformel og inter-
aktiv måde. Hvert spor har fokus på et givent produkt og er bemandet af en Hexagon-medarbejder. Din opgave er at møde op og stille alle 
de spørgsmål, du normalt brænder inde med (og der findes ingen dumme eller dårlige spørgsmål). Vi forsøger at besvare spørgsmålene 
med en demo eller ved at tegne og fortælle. Alle deltagere er velkomne til at hjælpe med svar. Og der er PowerPoint-forbud! 
Hvert spor har sit eget lokale. Du kan besøge flere af standene på basaren eller nørde igennem der, hvor det giver mest mening for dig. 
Der er ikke nogen ”gentagelse” efter pausen, da indholdet skabes undervejs af deltagerne, men man kan benytte pausen til at skifte spor.

Produkt-basaren fortsætter

Frokost og generalforsamling - check-in fra ca. 13.40

Onsdag d. 29. marts 2017
Keynote: Gamification, Augmented Reality og Digitale trends - mød fremtiden med Jarle Kondrup fra Innovation Lab  
Vil du gerne være ordentligt klædt på til en fremtid inden for GIS-branchen? Så skal du ud af fjerene og være med, når Jarle Kondrup fra 
Innovation Lab stiller skarpt på internationale og lokale trends og udsigter, der kommer til at have indflydelse på vores felt.

Status på LERs videreudvikling v. Henrik Suadicani
SDFE er i gang med at videreudvikle LER hen imod en platform for udveksling af digitale og standardiserede ledningsplaner. I dette oplæg 
redegør Henrik for den seneste udvikling.

9.00

9.30

9.45

10.00

10.50

11.15

11.25

11.50

12.15

14.00

14.45

15.05

9.00

9.45

16.45

16.00

19.00

G/Technology Update & NetWorks Introduction (engelsk)
This presentation will give you an overview of the most recent en-
hancements delivered with G/Technology. We will take a look at the 
three year product roadmap and the functionality themes. You will 
get an introduction to Intergraph Networks, released in 2015. This 
includes product positioning, what the product can do for you today, 
as well as the three year product roadmap.
V. Mike Baker, Hexagon

Skab værdi med dine dronedata v. Peter Alsing, Hexagon
Droner skal skabe værdi gennem agilitet, fleksibilitet og hurtig omsætningstid fra idé til udførsel. Men hvordan får vi skabt værdi af vores 
dronedata? Som branche kan vi ikke se os tilfredse med flotte billeder og videoer. Nej, vi skal bruge orto-mosaikker, LAS-filer, højdemodeller, 
termografiske luftfotos mv. I dette oplæg ser vi på, hvordan rå dronedata omdannes til værdi med intelligente løsninger.
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Græsslåmaskine eller jordradar?
Leica Geosystems fortæller om deres 
jordradar, og hvordan man kan finde kabler 
og rør i jorden uden at grave. Vi tager 
et kig på teknologien, mulighederne og 
begrænsningerne. Der vil være fremvisning 
af tidligere indsamlet data fra Munkebjerg, 
hvis vejret tillader det.
V. Bent Brauner Larsen, Leica Geosystems  

Data Blending. Nye datakilder – ny viden. 
Et af tiden buzzwords er Data Blending. 
Begrebet dækker over brug af eksterne 
data sammen med organisationens egne 
interne data
KMD forsyner dig med Cognito datadistri-
butionsplatformen med nye eksterne data-
typer. I 2016 kom Tingbogen og mange 
flere datasæt vil følge i 2017 og fremover. 
V. Michael Israelson, KMD

Onsdag d. 29. marts 2017 - fortsat

16.15 Opsamling og afslutningsdebat (Munkebjergsalen)

16.30 Hjemrejse - farvel og på gensyn

Kaffepause  

Udveksling af data med Aquis og Termis
Hvordan holder man sin Aquis- eller 
Termis-model opdateret med de korrekte 
GIS-data fra G/Technology-databasen? 
Og kan man overføre beregnet data fra 
Aquis eller Termis til G/Technology? 
Få her en introduktion til, hvordan der kan 
skabes tættere integration mellem Aquis 
eller Termis og G/Technology.
V. Jesper Holm Jørgensen, NIRAS

Nye tider for landinspektører og landmålingsteknikere v. Christian Nielsen, Leica Geosystems
Der er sket en del siden dengang, landinspektørerne stod med notesblokke, snore og spyd på diverse byggepladser og veje. Leica 
Geosystems fortæller om de nyeste tiltag inden for dataindsamling og landmålingsteknologi, herunder dataindsamlig til GIS. Hør bl.a. om 
jordradar, GNSS/GPS-systemer, Zeno, totalstationer og meget mere.

GIS-basar - brancher
GIS-basar var en kæmpe succes på DIB 2016, så derfor skal det på programmet igen! GIS-basar giver dig mulighed for at komme helt 
tæt på dine kollegers hverdag. Hør hvordan andre tackler hverdagens små udfordringer, og del eksempler på best practice. 
Alle er velkomne til at bidrage med problemstillinger, udfordringer, løsninger eller genveje fra deres egen hverdag - jo flere input fra jer, jo 
mere levende bliver basaren! 
Hvert spor har sit eget lokale og en dedikeret bruger fra branchen, der er koblet op til sin egen organisations system og sidder klar til 
at demonstrere de emner, der tages op. Basaren er delt op i 2 x 1 time, så det er muligt at besøge to fagområder på samme dag, da 
basaren genstartes efter pausen. 
Hver stand har en Hexagon-medarbejder som support.

GIS-basar - fortsat
GIS-basaren fortsætter. Nu har du chancen for at prøve et andet spor end det, du var på før frokost.

From NetViewer to NetWorks (engelsk)
With the introduction of Intergraph  
NetWorks, it’s time to start planning how 
you can migrate from Intergraph  
G/Technology NetViewer to the new plat-
form. The presentation will explain why you 
need to start planning this migration, and 
how the different functions of  
G/NetViewer are replaced in NetWorks. 
The presentation will include a demonstra-
tion of NetWorks administration tools as 
well as NetWorks Portal.
Mike Baker, Hexagon

Plot, plan og kort
De fleste af os bliver dagligt bedt om at 
levere/producere plot, planer og kort. 
Behov og krav til udformning varierer ofte 
fra opgave til opgave. I dette oplæg ser 
vi nærmere på, hvilke muligheder man 
har som forsyning/medarbejder, og hvilke 
værktøjer der kan lette dette arbejde. Hver 
løsning har sine styrker, og forsyningen/
medarbejderen kan sjældent dække alle 
behov udelukkende med én løsning. 
V. Simon Veilstrup Andersen, Hexagon

Brug af ledningsdata til modellering
I dette indlæg kan du bliver klogere på, 
hvordan HOFOR benytter ledningsdata,  
der er registreret via G/Technology, i  
beregningsmodeller som Mouse og Mike 
Urban.
V. Julie Friis Ziersen og Ane Loft Mollerup, 
HOFOR

Udveksling af data til beregnings- 
programmer (Mouse, Mike Urban)
Beskrivelsen er på vej.

Opdatering på danske brancheløsninger
Kom og hør om nyhederne i Hexagons 
danske brancheløsninger, og hvordan 
de vil gøre livet nemmere for dig. Vi skal 
rundt om mange emner: Pluspakker,  
ForsyningsPortalen, TV Manager,  
DriftsForstyrrelser, Inspektioner, DANDAS 
XML osv…
V. Jackie Sandgård, Hexagon

Frokost  
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Adgang til offentlige data på tværs  
i organisationen
Offentlige data som ejendoms- og person-
data spiller en stadigt større rolle i de fleste 
organisationer. Se hvordan de kan gøres 
tilgængelige og anvendes på tværs. Du får 
en generel oversigt over aktuel status og 
konkrete eksempler fra såvel forsyninger 
som offentlige organisationer.
De store datamængder, der er til rådighed 
i eget hus, skal i arbejdstøjet og udnyttes 
i de dele af organisationen, hvor det giver 
værdi og mening. 
Peter Rydahl, LIFA
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Tid og sted
Tid: 
Tirsdag d. 28. marts kl. 9.00
Onsdag d. 29. marts kl. 9.00

Sted:
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle
Telefon: 76 42 85 00
www.munkebjerg.dk  

Kørsel: 
Hotel Munkebjerg ligger ca. 10 min. kørsel sydøst for Vejle ad hovedvejen i retning mod  
Fredericia. Bilister, der kommer ad motorvej E45, skal benytte frakørsel mod Vejle S.  
Fra Billund Lufthavn kører en lufthavnsbus til hotellet via Vejle Banegård.  
Fra Banegårdspladsen kører der taxier.

Pris:  
DIB-medlemmer *) 
Begge dage med middag og overnatning   dkk 4.100,-
1 dag med middag og overnatning   dkk 3.900,-
1 dag med middag uden overnatning   dkk 3.000,-
1 dag         dkk 2.500,-
 
Ikke-medlemmer *) 
Begge dage med middag og overnatning   dkk 4.800,-
1 dag med middag og overnatning   dkk 4.600,-
1 dag         dkk 3.200,-
 
*) Ved tilmelding efter tilmeldingsfristen tillægges dkk    500,-

Tilmelding: 
Tilmelding på  http://go.hexagonsi.com/dib17
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 1/3-2017


