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29 september 2011 – Dag 1

09.00 - Registrering

09.30 - 10.00 Kaffe

10.00 - 10.10 Välkommen

10.10 - 10.40 Intryck från Hexagon 2011

10.40 - 11.15 Nyheter från Intergraph

11.15 - 11.30 Kaffe

11.30 - 12.15 Introduktion til GeoMedia SmartClient - Introduktion och demo av Intergraphs nya GeoMedia 
SmartClient som kombinerar det bästa från desktop och webGIS – kraftfulla editeringsverktyg via 
internet.

12.15 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Intergraph Mobile Maps - Demonstration av Intergraphs mobila lösningar till iPad och iPhone för 
olika registrerings- och insamlingsändamål.

13.45 - 14.15 Kaffe

14.15 - 14.45 GeoMedia-apps från LIFA - Demo av LIFA-apps  
Ejd Explorer: enkel åtkomst till fastighetsdata   
Plotmap: skräddarsy enkelt dina plottningar  
Tools: oumbärlig verktygslåda för GeoMedia

G/Technology lösningar - för tekniska försörj-
ningssystem. Få en introduktion till Intergraphs 
branschlösningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme, 
gas och fiber.

14.45 - 15.30 GIS och politik i Arktis - För kuststater innebär områden utanför 200 sjömil från kusten, som kan 
räknas till kontinentalsockeln, exklusiva nyttjanderättigheter för bl.a. olja och gas. Vad som anses 
höra till kontinentalsockeln baseras på en rad geodetiska och geovetenskapliga kriterier. Därför håller 
många kuststater just nu på att samla in geodata för att stödja deras anspråk framför FN. Intergraphs 
nya medarbetare Benjamin Hell, nyss hemkommen från sin senaste expedition, ger med hjälp av GIS 
och foto en inblick i havsrättskonventionernas kriterier, det som pågår i Arktis just nu, och vilken spe-
ciell plats Arktis är på jorden.

18.30 - 22.30 Kvällsarrangemang med middag

30 september 2011 – Dag 2

09.00 - 10.00 GeoBas - Året som gått och året som kommer. Dessutom… kan man köra GeoBas i molnet?

10.00 - 10.30 Kaffe

10.30 - 11.30 GeoBas NG - En smygtitt in i framtiden och nästa generations GeoBas, som vi kallar GeoBas NG.

11.30 - 12.00 Intergraph Maps & Apps - Uppdatering om konceptet och demo av Intergraphs lösning för webGIS 
i molnet.

12.00 - Lunch och hemfärd

Konferensställe

Konferensen hålls på Malmö Brygghus som ligger i hjärtat av Malmö.

Malmö Brygghus
Bergsgatan 33
214 22 Malmö


