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Onsdag d. 20. marts 2019
Ankomst og kaffe
Velkomst ved HUG DK-formand Susi Finkielman
Velkomst fra Hexagon ved landechef Jackie Sandgård 

Hexagon Keynote - Jean-François Allard, Utilities & Communications EMEA Leader, Hexagon Safety & Infrastructure (engelsk)
Jean-François will present general trends in the GIS industry and relate this to specific industries like utilities, communications and 
government. The presentation will also highlight how new user needs, industry trends, and emerging technologies are addressed in the 
solutions offered by Hexagons solutions. Selected EMEA GIS implementations will also be presented. Presentation will be in English. 

Lille kaffepause

Kaffepause

Slut på dag 1  

Festmiddag og underholdning

100 måder du også kan anvende forsyningsdata på
Hvordan finder man kloakhovedledningsstrækninger, hvor der ikke 
er registreret stik? Er der sammenhæng mellem dårligt vandtryk, 
kundeklager og højden på bygninger?  Hvordan kan man præsen-
tere data til indberetning af POLKA eller benchmarking? Sæt turbo 
på GIS-analyser med forsyningsdata sammen med Susi!
Susi Finkielman, Frederiksberg Forsyning

GIS-BASAR: El
Nu har du og dine kolleger fra elforsynings-branchen muligheden 
for at sætte lidt ekstra strøm på jeres hverdag. Tag fat i nogle af de 
arbejdsgange, der altid driller, eller vis en smart genvej frem, så de 
andre kan blive klogere.
Tovholder: Inge Grendslev og Susanne Heramb, Cerius
Support: Morten Sørensen, Hexagon

Utilities & Communications Product Update (Engelsk)
Take a guided tour through the most recent enhancements in  
Intergraph NetWorks and G/Technology. You will be introduced 
to the product roadmap which provides the themes for the func-
tions for the next three years. You will also get a sneak-peek of the 
G!NIUS products from our EMEA development group as well as 
selected EMEA implementations.
Jean-François Allard, Hexagon

GIS-BASAR: Spildevand
Både garvede og nye kloakrotter fra spildevandsbranchen er 
velkomne på spildevandsbasaren. Arbejd sammen med branche-
kollegerne - måske vil du se dit arbejde med nye øjne!
Tovholder: BEOF
Support: Hanne Ribergaard og Simon Andersen, Hexagon

GeoDanmark / SDFE - grundkort og fri grunddata
Nu har vi haft frie grundkort i nogle år. Kan vi få mere ud af denne samfundsinvestering? 
Er der stadig fut i fot – eller hedder det noget helt andet nu?  
Er der flere lavthængende frugter, der bare venter på at blive plukket? Dækker de frie grunddata ledningsejernes behov? Kom og hør om 
de forskellige muligheder der er.
Jørgen Grum, SDFE

Relationship Manager - få styr på dine relationships
Relationship Manager samler alle værktøjer til behandling af relation i G/Technology, som fx connectivitet, mor / barn, ”mange til mange” 
og ”foreign key relationships” (kataloger/oprindelse/zoner). Herved bliver det enklere for brugeren at se/gennemgå og rette relationer fra et 
og samme værktøj i stedet for at rode rundt mellem 6-7 forskellige funktioner. Endelig forbedrer Relationship Manager også redigering af 
connectivitet, sådan at en forbindelse kan fjernes/tilføjes, uden at øvrige forbindelser skal editeres.    
Morten Møller Sørensen, Hexagon

Highlights og nyheder i de danske brancheløsninger 
Jackie giver et overblik over nyheder i Hexagons danske brancheløsninge, og hvordan de vil hjælpe dig til at blive mere produktiv. Vi  
kommer omkring NetWorks DataBrowser, G/DataBrowser, G/LER Plot, DriftsForstyrrelser, CAD Import, G/Technology Plus med mere.
Jackie Sandgård, Hexagon

OM GIS-BASAR 
På GIS-Basar kan du komme helt tæt på dine kollegers hverdag. Hver disciplin har sin egen basar, og vi har spredt dem ud, så du kan nå 
at deltage på flere forskellige. Hør hvordan andre tackler små daglige udfordinger og del ud af gode eksempler.
Alle kan bidrage med problemstillinger, udfordringer, løsninger eller genveje fra deres hverdag - jo flere input fra jer, jo mere levende og 
udbytterig bliver basaren. Du kan med fordel foreslå specifikke emner på forhånd på mail til hanne.ribergaard@hexagonsi.com eller 
simon.veilstrup.andersen@hexagonsi.com. 
Hver basar har en bruger som tovholder, der er koblet op til sin egen organisations system og kan demonstrere de emner, der kommer på 
banen. Der vil også være en Hexagon-medarbejder til at supporte.

Frokost og generalforsamling - check-in fra ca. 13.40

Torsdag d. 21. marts 2019
Thomas Mygind
Få motivationen på plads med en peptalk fra en af landets mest rutinerede tv-værter. Med enkle metoder, ukomplicerede strategier og 
masser af humor giver Thomas Mygind sit bud på, hvordan vi kan tackle en konstant foranderlig verden og de stadigt stigende krav om, at 
vi alle skal levere resultater. Thomas Mygind leverer et begejstrings-boost, der vil øge din personlige motivation.
Thomas er især kendt som den barske, men retfærdige leder af Robinson-ekspeditionen - the original version!
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GIS-BASAR: Vand
Mange bække små gør en stor å, siges det.  På Vand-basaren får 
alle I, der arbejder med vandforsyning, chancen for at samle alle 
jeres erfaringer til én fælles videnspulje, som I kan trække på - 
også når I kommer hjem på kontoret igen.
Tovholder: Charlotte Mainz Hansen, HOFOR
Support: Simon Andersen og Anders Hartmann-Andersen, Hexa-
gon

GIS-BASAR: Varme
Dyk ned i små og store udfordringer fra jeres hverdag. Bliv klogere 
på fx processen for oprettelse af bygningsdetail og muligheden for 
at trace igennem bygværket. Vi ser også nærmere på tilknytning af 
ledninger i detailtegning til ledninger uden for bygværket. 
Tovholder: Kim Kashi og Hanne Moos, AffaldVarme Aarhus
Support: Simon Andersen, Hexagon

Torsdag d. 21. marts 2019 - fortsat

15.45 HJEMREJSE - FARVEL OG PÅ GENSYN

Legend Builder - din ven eller fjende?
AffaldVarme Aarhus har - med deres egne ord - langt om længe 
fået taget G/Technology Legend Builder i brug. Det har været 
lidt tungt at komme i gang med, og der har været udfordringer 
undervejs. I dette indlæg deler AffaldVarme ud af, hvad de har 
lært undervejs, og hvad de har fået ud af at tage Legend Builder 
i brug. Præsentationen henvender sig især til G/Technology-
administratorer. 
Annelise Jørgensen og Lars Østergaard Nielsen,  
AffaldVarme Aarhus

Opmåling med droner og 3D-scanning
Landinspektørfirmaet Skel.dk fortæller om nogle af de nye spændende teknologier inden for opmåling. Bliv klogere på, hvordan man kan 
gøre brug af droner og 3D-scanninger mv. Der vil også være eksempler på, hvordan løsningerne bliver anvendt over for forsyninger og 
øvrige kunder.  
Jakob Højgaard Pagels og Jonas Christensen, Skel.dk 

Opsamling
Årets brugerkonference er ved vejs ende, og vi runder af i fællesskab.

Kvalitetssikring af data til LER.DK
Vi bøvler alle med at der er data, der kan drille lidt i forhold til 
post-validering-, fejl der afsløres ved udtræk til kapacitetsbereg-
ninger – eller bare trace i al almindelighed. Derudover kan vi 
blive nødt til at håndtere noget data-vask som forberedelse til 
det nye LER. Kom og hør om hvordan dine data kan blive endnu 
bedre og toptunet til fremtidens behov.
Jette Kristensen, HMN Naturgas

Fra NetViewer til NetWorks
Frederikshavns Forsyning arbejder i øjeblikket med at udfase 
Netviewer og i stedet helt at overgå til Networks. Kom og hør 
om det spændende projekt og hør ligeledes om forsyningens 
erfaringer indtil nu.
Søren Engen, Frederikshavn Forsyning

RapportBehandler - DANDAS-operatørens nye ven
Hanne giver en introduktion til, hvordan det nye program til efter-
behandling af TV- og brøndrapporter kan lette DANDAS- 
operatørens arbejde. Med den nye løsning skal man ikke 
længere indlæse de samme data flere gange for at trække den 
ønskede infomation ud af rapporterne. Alle rapporter impor-
teres hurtigt med DANDAS XML Import. RapportBehandleren 
gennemgår rapportene og laver en oversigt over nye knuder og 
ledning, opdatering af attributter, fjernelse/tilføjelse af stik samt 
forslag til ændring af STIK-længde. RapportBehandler finder de 
bedste mach af stik og beder kun om hjælp fra brugeren, når der 
er tvivl om det rette valg og til godkendelse af ændringer. Så alt 
andet lige: mere kvalitetstid til DANDAS-operatøren. 
Hanne Ribergaard, Hexagon

Frokost  
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Workshop: G/DataBrowser og NetWorks DataBrowser
Som noget helt nyt har vi inkludereret en workshop om G/Data-
Browser og NetWorks DataBrowser i GIS-Basaren i år. Dina vil 
dele ud af tips og tricks for de to produkter samt vise eksempler fra 
jer på, hvad I har brugt DataBrowser til. Vi opfordrer til, at du inden 
HUG 2019 sender dine spørgsmål eller gode eksempler til Hanne 
eller Simon, så indlægget bliver så relevant og aktuelt som muligt. 
Dina Zake, Hexagon, Presentation is in English. 
Dina is one of the developers of GDB and NDB

Workshop: G/DataBrowser og NetWorks DataBrowser - fortsat
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Tid og sted

Tid: 
Onsdag d. 20. marts kl. 9.00
Torsdag d. 21. 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:  
HUG DK-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/hug19
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 1/3-2019




