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Få mere ud af G/LER

Få en opdatering på alle de nye funktioner i  G/LER 
2.1. Indlægget vil både gennemgå de mange mu-
ligheder, GIS-administrator har for at konfigurere, 
og de nye funktioner i G/LER Admin, som bl.a. gør 
arbejdet med håndtering af manuelle besvarelser 
meget nemmere end før. 
V. Jens Erik Jensen, Intergraph

Danske GeoMedia-løsninger

Peter Rydahl præsenterer LIFAs danske applika-
tioner til GeoMedia-platformen, herunder nyheder. 
Lars Breumlund præsenterer Intergraphs danske 
applikationer til GeoMedia-platformen, herunder 
nyheder. Fokus vil være på GeoMedia desktop-
applikationer.
V. Peter Rydahl, LIFA, og Lars Breumlund,  
Intergraph

KE - implementering af G/Technology

Københavns Energi udarbejdede i slutningen af 
2009 en analyse for at få identificeret og analyseret 
de potentielle økonomiske, strategiske og for-
retningsmæssige muligheder ved at anvende en 
fælles GIS-platform for de 2 forsyninger vand og 
afløb. Indlægget lægger vægt på processen fra 
analyse over EU-udbud til valg af leverandør og 
efterfølgende implementering af det valgte system 
samt erfaringer med det idriftsatte system. 
V. Knud Søndergaard, HOFOR

Onsdag d. 13. marts 2013
Ankomst og kaffe

Velkomst ved DIB-formand Knud Søndergaard

Velkomst ved Intergraph Danmark 

Intergraph Keynote v. Maximilian Weber, Director and General Manager EMEA, Utilities & Communications, Intergraph (engelsk)

Max, som er EMEA-ansvarlig for Intergraphs Forsyningsforretning, vil præsentere Intergraphs vision og teknologiske strategi for de kommende år. Max er leder af 
den forretningsenhed, som står bag den store udbredelse af Intergraph-teknologi hos forsyninger i Centraleuropa baseret på G!NIUS-brancheløsningen. 

Lille kaffepause

FKG-rundbord i GeoMedia

Rundbordssamtale omkring FKG-datamodel og 
fysisk implementering i kommunerne. Hvordan 
bruger vi Geomedia til editering i FKG-data? Hvilke 
udfordringer giver de forskellige fysiske implemen-
teringer? På hvilke områder kan vi samarbejde 
– og hvordan?
V. Vibeke Bendixen, Gladsaxe Kommune

VandløbsGIS 

Det er i dag muligt at administrere sine vandløb 
i  VandløbsGIS som er kørerende på GeoMedia. 
Orbicon vil fortælle om, hvordan denne applika-
tion fungerer, samt hvilke tanker de har gjort sig 
i forhold til web og interaktion med smartphones 
mm. fremover.
V. Nicolaj Lykkebjerg Thomassen, Orbicon

Kaffepause

Slut på dag 1  

Generalforsamling i DIB

Festmiddag og underholdning

GeoMedia Update v. Robert Gammon, Intergraph (engelsk)

GeoMedia 2013 er den største release af GeoMedia-produktlinien i fire år. Produkterne er blevet opdateret med moderne, inspirerende og intuitive brugergrænse-
flader, der optimerer arbejdsgangen for brugerne. Der introduceres lokal caching af data, der forbedrer performance med op til en faktor 20. I indlægget vil 
hovedpunkterne i GeoMedia, GeoMedia Professional og og GeoMedia WebMap blive præsenteret. Robert Gammon vil desuden vise GeoMedia 3D – værktøjet til 
avancerede 3D-visualiseringer.

Målsætning og konstruktion (G/Tech)

Indlægget er rettet mod slutbrugere af G/Designer. 
Der vil blive fokuseret på praktiske anvendelses-
eksempler omkring editering og placering af ge-
ometri, anvendelse af konstruktionsværktøjer mm. 
V. Martin Holleufer-Sørensen, Intergraph

TV-inspektioner, XML-import, brøndrapport

Automatisering af processer i forsyningen. Ef-
fektivisering af dataopsamling. HOFOR er ved at 
udarbejde en VSM-analyse (Value Stream Map-
ping), der skal klarlægge processen for brugen 
af TV-inspektioner, herunder hvor gemmes data, 
regler for navngivning af ledninger og knuder, om-
kostninger, oprettelse af stik, brug af data i forhold 
til eksterne samarbejdsparter mm. 
V. Knud Søndergaard, HOFOR

Frokost - check-in

Torsdag d. 14. marts 2013
Optimering af trivsel og kommunikation i en forandringskultur v. Kim Poulsen

Vi udsættes i stigende grad for forandringer i vores professionelle og private liv - hvordan tackler du dem? I denne session vil seniorrådgiver Kim Poulsen give et 
indblik i, hvordan man tilpasser sig forandringsprocesser uden at gå på kompromis med sit gode humør og kvaliteten af sit arbejdsliv.

Beredskabernes geodatabehov

I forbindelse med såvel daglige hændelser som store katastrofer er geodata kritiske for såvel planlægning og styring af indsatsen som for vigtige beslutninger om 
eksempelvis evakuering. Beredskaberne har nogle særlige behov, som vi vil kigge nærmere på i denne session.
V. Steffen Svinth Thommesen, Geodatastyrelsen
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GeoMedia 2013 desktop

GeoMedia 2013 er den nye store GeoMedia 
release. Lars Breumlund gennemgår GeoMedias 
nye udseende samt nye funktioner. Der lægges 
især vægt på de nye muligheder med hensyn 
til dynamisk tekstplacering samt performance-
optimering via lokale caches.
V. Lars Breumlund, Intergraph

G/Technology update (engelsk)

Bliv opdateret om de nyeste funktioner, som 
er tilføjet G/Technology samt planer om ny 
funktionalitet i kommende versioner. Endvidere 
vil indlæget også omfatte nyheder i de danske G/
Technology programmer. 
V. Karen B. og Jackie Sandgård, Intergraph



GeoMedia tips & tricks

Traditionen tro kommer Lars Breumlund med en 
række guldkorn, tips og tricks, der gør arbejdet med 
GeoMedia og GeoMedia Professional lettere og 
mere effektivt.
V. Lars Breumlund, Intergraph

Mobile løsninger - kundecases

Oplægget vil introducere Intergraphs mobile 
løsninger, primært apps til tablets og smartphones. 
Oplægget vil indeholde en række kundecases, 
som viser, hvordan løsningerne anvendes i praksis. 
Oplægget vil vise apps til både kommuner og 
forsyninger.
V. Intergraph

Brugen af G/Label 

GeoLabel til dynamisk placering af labels i Ge-
oMedia bliver benyttet af HOFOR og Nyborg For-
syning og Service (NFS) til brug i GeoMedia, G/
Tech, LER, web og plot. Indlægget vil fokusere på 
opsætningen og brugen af GeoLabel, herunder 
de udfordringer, det har givet undervejs.
V. Knud Søndergaard, HOFOR

Torsdag d. 14. marts 2013 - fortsat

16.15 Opsamling og afslutningsdebat - aflevering af evalueringsskemaer (Munkebjergsalen)

16.30 Hjemrejse - farvel og på gensyn

GeoMedia WebMap 2013 tips & tricks

Indlægget er rettet mod GeoMedia WebMap- 
administratorer, som gerne vil lære mere om 
nyhederne i den seneste version, og hvordan disse 
kan udnyttes f.eks. sammen med en  
G/Technology-database.
V. Ole Morsing, Intergraph

Erdas Imagine i Favrskov kommune

Favrskov Kommune vil fortælle om deres første 
erfaringer med ERDAS Imagine - hvordan det  
anvendes i den daglige arbejde, og hvordan det 
hænger sammen med GeoMedia.
V. Dorthe Bak Tøfting, Favrskov Kommune

Lille pause  

Mobile MapWorks Tips og Tricks

Rigtigt mange kunder er i fuld gang med 
Intergraph Mobile MapWorks til registreringer 
i marken. Oplægget giver en introduktion til, 
hvordan løsningen kan konfigureres til mere eller 
mindre avancerede formål. Der vil være lejlighed til 
spørgsmål og afklaringer. 
V. Tue Topholm, Intergraph

Tips og tricks til indlæsning af TV-rapporter

Igennem 2012 har DANDAS XML Import/Export 
gennemgået store forandringer og forbedringer. 
Kom og hør, hvad der er blevet forbedret – og få 
nogle tips og tricks, så du kan blive endnu bedre 
til at indlæse TV-rapporter og dele dem med dine 
kollegaer. 
V. Jackie Sandgård, Intergraph

G/Technology plot og plottemplates

Indlægget er rettet mod slutbrugere af  
G/Designer. Der vil blive fokuseret på, hvordan nye 
plottemplates oprettes og ændres. Endvide vises/
gennemgås de forskellige plotmiljøer, der findes 
til G/Technology: Serie Plot, ad hoc plot, plot fra 
NetView, manuel plot fra G/LER Plot.
V. Anders Hartmann-Andersen, Intergraph

Renoveringsplanlægning hos AffaldVarme 
Aarhus

Gennemgang og demo af nyudviklet funktion til  
G/Designer og G/Netviewer til planlægning af 
renoveringer af fjernvarmenettet hos AffaldVarme 
Aarhus. 
V. Jacob Mathiasen, AffaldVarme Aarhus

Frederikshavn Forsyning A/S – fra udbud til 
idriftsættelse af nyt GIS-system i en  
multiforsyningskoncern

Multiforsyningskoncernen Frederikshavn For-
syning A/S forsyner koncernens kunder med el, 
gadelys, vand, varme og sikrer afløb og rensning 
af spildevand samt håndtering af affald. Til dette 
formål har Frederikshavn Forsyning A/S været i 
udbud med henblik på at samle og idriftsætte alle 
forsyningerne i et samlet GIS-system.
V. Helle Bech, Faglig leder af GIS-gruppen,  
Frederikshavn Forsyning A/S

Roundtable - Danske brugerønsker og  
Intergraph fokuspunkter (engelsk)

Deltag i G/Technology-rundbordssnakken, og giv 
dit feedback til Intergraph om, hvordan produkter 
og services kan forbedres.
V. Holger Frandsen, HMN Naturgas, Jackie  
Sandgård og Karen B., Intergraph

GeoMedia 3D (engelsk)

Robert er Intergraphs globale 3D-ekspert, og han 
under oplægget introducerer og gennemgår han 
GeoMedia 3D. Oplægget vil indeholde en lang 
række live eksempler, som illustrerer, hvordan 3D 
håndteres i GeoMedia.
V. Robert Gammon, Intergraph

GeoMedia Grid (engelsk)

Robert introducerer og gennemgår GeoMedia 
Grid. Oplægget vil indeholde en lang række live 
eksempler, som illustrerer, hvordan grid-analyser 
kan gennemføres i GeoMedia.
V. Robert Gammon, seniorkonsulent, Intergraph 
Corporation
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SMS og Web-information til kunderne om drifts-
forstyrrelser – AffaldVarme Aarhus

Præsentation af Netviewer-løsning under udvikling. 
Fremsøgning af direkte og indirekte berørte kunder. 
Vandmængdeberegning og analyse af mulige 
driftskonsekvenser i det tilgrænsende net. System-
Workflow, oversigter og grafisk visning. Statistik-
muligheder. Snitflader til SMS-system og visning på 
Web. Praktiske erfaringer fra indførelsen af SMS om 
driftsforstyrrelser.
V. Hanne Moos og Else Bjerring Højbjerg,  
AffaldVarme Aarhus

11.00

11.45

12.30

13.30

14.15

15.00

16.00

15.10

11.40



T i d  o g  s t e d

Tid: 
Onsdag d. 13. marts kl. 9.00
Torsdag d. 14. marts kl. 9.00

Sted:
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle
Telefon: 76 42 85 00
Telefax: 75 72 08 86
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://kortcenter.dk/konference
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 9/2-2013


