
HEXAGON BRUGERKONFERENCE
Hotel Munkebjerg, Vejle
1.-2. juni 2022



Onsdag d. 1. juni
Ankomst og kaffe

Velkomst ved HUG DK-formand Susi Finkielman

Velkomst fra Hexagon ved Landechef, Jackie Sandgård

Hexagon Keynote
Maximilian Weber er globalt ansvarlig for Hexagons løsninger til forsyninger og telekommunikation. Han vil i den egenskab 
give os et overblik over de udfordringer, sektoren står overfor, og hvordan det påvirker Hexagons visioner og produktstrategi i 
de kommende år. Præsentationen vil også omfatte eksempler på, hvordan forsyninger rundt omkring i verden anvender vores 
løsninger. Præsentationen vil være på engelsk. 
Maximilian Weber, SVP EMEA, Hexagon

Lille kaffepause           

9.00

9.30

9.45

10.00

10.50

Spor 2Spor 1

Opdateringer på danske løsninger Spildevandsbasar

Kom og få en detaljeret gennemgang af, hvordan Fjernvarme 
Horsens håndterer hele processen fra opmåling i marken til 
registreringen i G/Technology. Se bl.a. hvordan der kodes på 
GNSS’en, og hvordan opmålingsdata kvalitetssikres.   
Jacob Mathiasen, Fjernvarme Horsens

HUG’s basarer er et godt sted at udbygge sit netværk inden 
for et bestemt område. Kom forbi vores spildevandsbasar og 
del din viden og stil dine spørgsmål til dine kollegaer hos de 
andre forsyninger. 
Galina Rasmussen, Frederiksberg Forsyning 
Support: Hanne Ribergaard, Hexagon

Opmåling: Fra mark til ledningsregistrering RapportBehandler - nyheder, tips & tricks

Bliv opdateret på Hexagons danske brancheløsninger og få 
et overblik over de nyeste funktioner. Vi kommer vidt omkring 
i bl.a. NetWorks Plus, G/Technology Plus, 3D projektering, 
RapportBehandler og meget mere. Kom også og giv dit 
feedback på hvad vi skal forbedre i vores løsninger.
Jackie Sandgård, Hexagon

Sammen ser vi på hvordan behandling af TV- og Brønd-
rapporter forgår i GIS. RapportBehandleren har i løbet af 
foråret fået tilført nogle flere funktioner og forbedringer. 
Hanne vil gennemgå, hvordan man arbejder effektivt med 
sine rapporter. Spørgsmål og sjove eksempler modtages 
meget gerne på forhånd på hanne.ribergaard@hexagon.com.
Hanne Ribergaard, Hexagon

Frokost og generalforsamling

11.45

11.00

12.30

Spor 3Spor 1 Spor 2
14.15 Heat Inteligense TVi Manager opdatering og tips & tricks El-basar

15.00 Kaffepause

15.10 Dan nøjagtige punktskyer med mobilenTVI-Manager brugermødeGeodata og BI hos Frederiksberg Forsyning

15.55 LER 2.0 statuserfaringer
HxGN Networks Mobil workshop

Slut på dag 1

Festmiddag

16.40

19.00

“Et billede siger mere end 1000 ord”. Derfor arbejder 
vi i Frederiksberg Forsyning på at blive klogere 
på vores forretning gennem demokratisering og 
visualisering af data på tværs af fagområder. Vi 
går fra autoritære data til mere tilgængelige data. 
Geodata spiller en central rolle i denne proces.
Henrik Hove Christensen, Frederiksberg Forsyning

Susi fortæller om SDFE’s status på udrulningen af 
LER 2.0. Frederiksberg Forsyning beretter om udfor-
dringer ved LER 2.0-implementeringen, og Morten 
fortæller om erfaringer med LER 2.0-implementerin-
gen fra Fjernvarme Horsens.
Susi Finkielman, Frederiksberg Forsyning
Henrik Hove Christensen, Frederiksberg Forsyning
Morten Sørensen, Hexagon

Bliv klogere på, hvad Heat Intelligence fra Kamstrup 
er, og hvordan det udnytter en masse data fra 
Forsyningen til bl.a. at hjælpe med at sænke 
returtemperaturen. Hør, hvordan Forsyningen har 
kvalitetssikret deres G/Tech-data til brug i Heat 
Intelligence og få en demo af programmet. 
Martin Wulff, Kamstrup
Jacob Mathiasen, Fjernvarme Horsens
 

Kasper vil gennemgå de forbedringer, vi har 
implementeret siden sidste TVi Manager 
brugermøde og vise tips & tricks for, hvordan du får 
endnu mere ud af TVi Manager og TVi Viewer. 
Kasper Rügge, Hexagon

Er du jeres go-to guy, når der bliver nævnt el? 
Kom og del ud af dine færdigheder og glæd en 
branchekollega. Kunne du omvendt godt tænke dig 
at blive lidt bedre, er basaren også din mulighed for 
dette. Send gerne udfordringer til supporten inden 
på morten.sorensen@hexagon.com.
Morten Sørensen, Hexagon

På baggrund af feedback fra sidste årsmøde 
inkluderer vi nu et egentligt brugermøde for de 
forsyninger, der anvender TVi Manager. Formålet er 
at udveksle erfaringer og identificere nye tiltag. 
Kasper Rügge, Hexagon
Jackie Sandgård, Hexagon 

Se og hør, hvordan du med appen F3D kan skabe cm-
nøjagtige punktskyer og ortofotos med en kalibreret 
mobiltelefon og en RTK GNNS-antenne. Processen: 
Tag billeder af den åbne grav, send op i skyen, få 
bedsked på data er ok, fyld hullet og download din 
punktsky og dit ortofoto på kontoret. 
Patrice Lemire, Managing Director, Geosystems France
Knud Rasmussen, Leica Geosystems

Har du brug for at kunne tage dine ledningsdata 
med i marken og evt. kunne opdatere udvalgte 
informationer - også hvor 4/5 G mobil-dækning ikke 
er optimal? Og at få cm-nøjagtighed ved at supplere 
med en Leica FLX 100? Så skal du deltage i denne 
workshop.
Ole Morsing, Hexagon & Knud Rasmussen, Leica Geosystems



Torsdag d. 2. juni

Dan nøjagtige punktskyer med mobilen

Produktopdateringer, G/Technology & Networks 

Kaffepause 

9.00

10.30

10.45

Fabian vil vise de seneste forbedringer i NetWorks og G/Technology. Indlægget vil også omfatte fremtidige planer og visioner 
for produkterne, som Mirko vil fortælle om. Fabian vil også vise eksempler på paneuropæiske brancheløsninger til forskellige 
forsyningsarter. Så kom og bliv inspireret. Præsentationen vil være på engelsk.
Mirko Schlett, Fabian Maesch & Steve Wright, Hexagon

G/Technology Designer tips & tricks
Her vil der deles tips & trick om, hvordan du kan blive mere effektiv. Det kan være, hvordan funktioner kan bruges bedre, hvor-
dan jeres administrator kan lave simple konfigurationsændringer, som giver færre klik i jeres arbejdsgange eller anskaffe nye 
små tillægsprogrammer. Send gerne ønsker til tips & tricks inden årsmødet til peter.sandgaard@hexagon.com.
Fabian Maesch, Morten Sørensen & Jackie Sandgård, Hexagon

Spor 2

Giv et Praj og Field Inspector brugereksempler
Vi har det seneste år udviklet en masse ny funktionalitet 
i Field Inspector. Vi præsenterer dem for jer og fortæller, 
hvordan kunderne har taget dem i brug. 
Anders Hartmann-Andersen, Hexagon

Anvend FME med G/Technology-data Vand-basar
FME er et værktøj, der kan anvendes til at læse og skrive 
næsten alle slags data. Du vil lære om, hvordan man kan 
anvende FME til at gøre data klar til G/Tech. Vi vil bl.a komme 
ind på ,hvordan FME kan bruges til CAD-filer, men også 
hvordan FME anvendes til at berige data og opdatere data.
Alicja Koloszyc, Hexagon
Mie Balleby, Evida

Kom ind og hør, hvad andre brugere arbejder med i 
Vandbasaren og se, hvordan de løser de samme opgaver, du 
selv sidder med til dagligt. 
Send gerne en email med udfordringer til supporten inden. 
Jette Olesen, Aarhus Vand
Support: Simon Veilstrup, Hexagon

Driftsforstyrrelser - erfaringer med brug G/DataBrowser-basar
DataBrowser kan nærmest alt undtagen at lave kaffe. Kom 
derfor og bliv inspireret til at lave dine egne dataanalyser og 
temakort på desktop og i browser. Men har du ikke altid lige 
helt styr på, hvad og hvor data er, kan et stop forbi basaren 
måske være svaret på dine spørgsmål. Send gerne en e-mail 
med udfordringer til supporten inden på kasper.rugge@
hexagon.com. 
Rasmus Eskesen, Bornholms Energi & Forsyning
Support: Kasper Rügge, Hexagon
 

Kaffepause

QGIS med G/Technology-data

GIS og Ledningsregistrering i skyen?

Opsamling

Hjemrejse

13.45

13.00

14.30

14.45

15.30

15.45

11.30

Spor 1

Spor 2Spor 1

Varme-basar

Kom og hør, hvordan Cegal (tidligere Sysco) og Hexagon 
implementerer SamAqua-forsyningerne i Oracle Cloud 
Infrastructure (OCI). Få svar på, hvilke fordele der er ved at 
implementere GIS i skyen, og hvordan du får det integreret 
med resten af dit IT-landskab.
Christian Skytt, Managing Director, Cegal Danmark

Frokost12.15

Spor 2Spor 1

Få et indblik i, hvordan de hos Frederikshavn Forsyning 
bruger QGIS. Hør om, hvordan de har sat QGIS op til at vise 
ledningsdata fra G/Technology, og hvilke plugins de bruger.
Sidste del af indlægget er en QGIS-basar, hvor vi gerne hører 
om, hvad I bruger QGIS til.  
Søren Engen, Frederikshavn Forsyning

Få et indblik i, hvordan andre forsyninger håndterer deres 
varmeledningsnetværk og del egne erfaringer. Aktuelle 
emner såsom opmåling og indlæsning, alarmnet, termografi, 
benchmark etc. kan komme under kyndig
behandling. Send gerne en email med udfordringer til 
supporten inden på kasper.rugge@hexagon.com.
Kim Kashi, Kredsløb
Support: Kasper Rügge, Hexagon

Hanne og Susi fortæller om deres erfaringer med brugen 
af Driftsforstyrrelser, herunder også hvilke krav løsningen 
stiller til data, førend det fulde udbytte kan høstes. Drifts-
forstyrrelses-løsningen er browser baseret og omfatter 
arbejdsgange for at oprette afbrydelser, lukkelister, intern/
ekstern kommunikation samt mulighed for rapportering af 
tabt forbrugstid.
Hanne Kamienski, SK Forsyning
Susi Finkielman, Frederiksberg Forsyning 



Tid og sted

Tid: 
Onsdag d. 1. juni fra klokken 9.00 - 16.40
Torsdag d. 2. juni fra klokken 9.00 -15.45

Sted: 
Hotel Munkebjerg 
Munkebjergvej 125
7100 Vejle
Telefon: 7642 8500
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 4.600,-
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 5.300,-
1 dag med middag og overnatning               dkk 4.600,-
1 dag med middag uden overnatning                                 dkk 3.700,-
1 dag                     dkk 3.200,-
 
*) Ved tilmelding efter tilmeldingsfristen tillægges  dkk    500,-

Tilmelding:
Tilmelding på  https://go.hexagonsi.com/HUGdk2022 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 6. maj 2022


