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Tirsdag d. 24. marts 2015
Ankomst og kaffe

Velkomst ved DIB-formand Knud Søndergaard

Velkomst fra Intergraph ved landechef Jackie Sandgård 

Nyt fra LIFA  v. Ole Urup Mogensen, LIFA

LIFA orienterer om de seneste tiltag indenfor LIFAs produkter og anvendelse inden for kort- og ejendomsdata. Herunder giver de også en status for produkter og 
support af disse inden for GeoMedia 2015.

Geospatial Keynote v. George Hammerer og Mikkel Toft, Hexagon Geospatial

George Hammerer vil præsentere status og vision for Hexagon Geospatials produkter og løsninger. Keynoten omfatter bla. en gennemgang af nyheder i  
GeoMedia, GeoMedia WebMap, Mobile MapWorks og Apollo 2015.

George Hammerer er global salgschef for Hexagon Geospatial. Før han fik denne stilling, var han ansvarlig for Intergraphs GIS-servere produktlinje, og inden da 
udviklingschef for GeoMedia Smart Client.

Mikkel Toft er ansvarlig for Hexagon Geospatial-partnere i Nordeuropa. Derudover er Mikkel præsident for GeoForum i Danmark.  

Lille kaffepause

Kaffepause

Slut på dag 1  

Generalforsamling i DIB

Festmiddag og underholdning

GeoMedia Update v. Lars Breumlund, Intergraph

Med GeoMedia 2015 introduceres business grafik og andre spændende nyheder. I dette tekniske indlæg viser Lars eksempler på nyhederne i GeoMedia 2015.

Anvendelse af Danmarks Højdemodel v. TBA

Der gives eksempler på anvendelse af Danmarks Højdemodel i forskellige brancher.

Hvor er LER på vej hen? v. Henrik Suadicani, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

LER blev etableret i 2005 som et landsdækkende register over ledningsejere med det formål at reducere antallet af graveskader og lette udvekslingen af lednings-
oplysninger mellem aktørerne.Henrik er teamleder for LER. Han vil i sit oplæg introducere koncepter og fortælle, hvordan brugen af LER har udviklet sig frem til i 
dag. 

GeoMedia GRID v. Ole Morsing, Intergraph

Ole introducerer og gennemgår GeoMedia Grid, som nu er integreret i GeoMedia Advantage og GeoMedia Professional. Oplægget er baseret på live-eksempler, 
som illustrerer, hvordan man udfører grid-analyser i GeoMedia. Vi sætter især fokus på anvendelse af den nye version af Danmarks højdemodel i arbejdet med 
klimatilpasninger, herunder oversvømmelsesscenarier ved skybrud og stormflod.

Skybrudsplanlægning v. Lene Bassø, Aarhus Vand

Præsentationen sætter fokus på realtidsstyring som et af værktøjerne til håndtering af klimatilpasning og giver et overblik over, hvordan man i Aarhus håndterer 
skybrud med en række forskellige tiltag: LAR, opmagasinering i bassiner og rør, ny anlæg og optimering af eksisterende afløbssystem. Indlægget omfatter også 
en gennemgang af de forskellige modelværktøjer (hydraulik, terræn etc.), som anvendes i optimering og styring af afløbssystemet.  

Frokost - check-in

Onsdag d. 25. marts 2015
DJØF med Løgn v. Per Helge Sørensen

Vi starter dagen med at kaste et grundigt blik på ... os selv (måske)! Hvis du ikke allerede har set Djøf med Løgn, så kan du nu stifte bekendtskab med komikeren 
Per Helge Sørensens satiriske tilgang til “det absurde, djøficerede bureaukrati, som hersker i toppen af stort set alle store private og offentlig organisationer.” Det 
er med Pers egne ord “et show om endeløse omstruktureringer, virkelighedsfjerne strategiplaner, uendelige møder uden dagsorden og power points med alt 
for mange bullets. Om en hverdag så absurd, at den vil få Becket til at græde og Kafka til at le.” Om vi ender med at græde eller le, det må komme på en prøve 
onsdag morgen!

Tinglysning – nem og effektiv adgang til  
tingbogsoplysninger

Den digitale tinglysning har nu haft 5-års  
fødselsdag, og der findes fortsat kun få ”system- 
til-system-løsninger”, der kobler direkte op på 
tinglysningssystemet. Indlægget vil komme ind 
på mulighederne for nemt og hurtigt at få data 
ind og ud af tingbogen med fokus på data ud af 
tingbogen. Derudover vil indlægget komme ind på 
mulighederne for kortlægning af servitutrettigheder 
(ledninger, byggelinjer mv.), for at lokalisere ”huller” 
i tinglysningen og sikre nem og effektiv admini-
stration.
V. Thomas Skouenborg, LIFA
 

Hvor skal vi hen? Opdatering til Dandas 3.0 og 
Danvand 2.0

Hvilke områder og ændringer drøftes i forbindelse 
med de to nye hovedreleases af Dandas 3.0 og 
Danvand 2.0? Hør, hvad status er nu, hvad der 
arbejdes med, og giv også gerne dit bud på, hvad 
der skal ændres.
V. Bent Guldager, Aarhus Vand 

Analyse af ledningsdata i GeoMedia 2015

Ole vil i denne præsentation vise, hvordan de 
nyeste funktioner i GeoMedia 2015 kan anvendes 
på ledningsdata. Indlægget omfatter også tips 
og tricks til, hvordan G/Technology-data tilgås og 
bearbejdes fra GeoMedia 2015.
V. Ole Morsing, Intergraph
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GeoMedia Roundtable

Deltag i GeoMedia-rundbordssnakken, og giv dit 
feedback til Intergraph om, hvordan produkter og 
services kan forbedres.

Er app’en død?

Er en mobil-app vejen frem? Eller kan det bedre 
svare sig at udvikle en web-app? Hvad er forskel-
len egentlig? Og hvad er fordele, og hvad er 
ulemper? Mikkel giver en gennemgang af de to 
typer, og hvad man skal være på udkig efter, før 
man vælger side.
V. Mikkel Pedersen, Intergraph

Onsdag d. 25. marts 2015 - fortsat

16.05 Opsamling og afslutningsdebat - aflevering af evalueringsskemaer (Munkebjergsalen)

16.30 Hjemrejse - farvel og på gensyn

Giv et Praj Pro - registrering af data i marken 
og direkte import til GeoMedia og  
G/Technology

Data og fotos registreres i ”marken” med Giv et 
Praj Pro. Se hvordan data bliver tilgængelig i  
G/Technology og GeoMedia samt eksempler på 
analyser udarbejdet på baggrund af de  
registrerede data.
V. Susi Finkielman, Frederiksberg Forsyning

Lille pause  

G/Technology tips & tricks

Martin vil vanen tro dele gode tips og tricks til, 
hvordan man kan få arbejdet fra hånden i  
G/Designer. Han vil bl.a. gennemgå, hvordan  
brugeren kan anvende standard-genvejstaster, 
ændre på genvejstaster, og hvordan G/Tech-
administratoren kan foruddefinere kundespecifikke 
genvejstaster, som distribueres til alle brugere.
V. Martin Holleufer-Sørensen, Intergraph
                                                

Datafangst med GeoMedia til vurdering af 
fjernvarme-projektforslag

Hvad er et fjernvarme-projektforslag, HMN Natur-
gas’ rolle og databehovet til vurdering heraf? Nils 
fortæller om HMN’s datafangst før GeoMedia og 
datafangst med GeoMedia – kombinationen af data 
fra BBR og kundesystem. Overførsel af data fra 
GeoMedia til Excel og den videre databehandling – 
kompensationsberegning og fremsendelse af data 
til fjernvarmeselskab, samfundsøkonomisk bereg-
ning og opdatering af kundesystem.
V. Nils Capion, HMN Naturgas

Validering af data i GeoMedia

Med GeoMedia Professional 2014 blev avance-
rerede valideringsfunktioner fra GeoMedia  
Fusion inkorporeret. Udover flere validerings-
funktioner kan validering nu foretages for et 
vilkårligt udvalg af data. I dette tekniske indlæg 
vises konkrete nyttige eksempler på validering 
af data.
V. Ole Morsing og Lars Breumlund, Intergraph

G/Technology Product Update (Engelsk)

Bliv opdateret om nye og planlagte forbedringer i 
G/Technology (10.2.1 forår 2015 og 10.3 i 2016). 
Præsentationen omfatter nyheder som  
G/Technology Services Framework baseret på 
OGC-standarder, G/Technology Dialog Web- 
Services og forbedrede arbejdsgange i  
G/Designer. Indlægget er på engelsk.
V. Jean-François Allard, Utilities &  
Communications Leader, Intergraph

Tips & tricks til plot med G/Tech

Henrik vil vise forskellige muligheder for, hvordan 
man kan arbejde med plot og plotskabeloner i  
G/Technology. Præsentationen vil også omfatte 
en gennemgang og demonstration af  
G/Technology-baserede plotværktøjer: Ad hoc-
plot i G/Designer, serieplot til projektering samt 
plot fra NetViewer og ForsyningsPortalen.
V. Henrik Hove Christensen, Intergraph

Webbaserede lukkelister

I HOFOR er der til Drift Vand udviklet en applika-
tion i ForsyningsPortalen, der kan generere lukke-
lister - dvs. en oversigt over, hvilke forbrugere der 
bliver afbrudt ved en given driftsforstyrrelse. Der er 
tilknyttet forskellige adviseringsmetoder til at give 
forbrugerne information om årsagen til en lukning 
og dens varighed.
V. Knud Søndergaard, HOFOR

Roundtable: projekteringsværktøjer og  
-processer

Dette indlæg er delt i to. Først indleder Henrik med 
en kort introduktion til, hvordan man skal definere, 
hvad man forstår ved projektering i den enkelte 
forsyning, samt en oversigt over hvilke værktøjer 
Intergraph stiller til rådighed for projektering. 
Herefter vil de sidste 20 minutter blive brugt på 
erfaringsudveksling mellem brugerne om, hvordan 
de projekterer med eller uden brug af GIS.

Kogebog for indlæsning af andre GIS-data i  
G/Tech

Martin vil gennemgå, hvordan secondary data 
defineres i G/Tech, således at andre GIS/CAD-
data kan vises. Vi gennemgår også, hvordan der 
oprettes legend entries til WMS- og WFS-data-
kilder fra fx Kortforsyningen.
V. Martin Holleufer-Sørensen, Intergraph

GeoMedia tips & tricks - eksempler fra  
kommuner

Kom og hør nyttige tips og tricks til anvendelse af 
GeoMedia Essentials og GeoMedia Professional 
med fokus på aktuelle GIS-opgaver i kommuner 
og forsyningsvirksomheder. 
V. Mie Balleby Dahl, Herning Kommune, og Lars 
Breumlund, Intergraph

Opdateringer på danske brancheløsninger

Indlægget vil give et overblik over Intergraphs 
danske brancheløsninger samt hvilke nye funk-
tioner/moduler, der er tilføjet i løbet af det sidste 
år. Indlægget vil bl.a. omfatte DANDAS XML 
Import, Kvalitetssikringsværktøj, Historisk Værktøj 
og ForsyningsPortal.
V. Jackie Sandgård, Intergraph

GeoMedia Smart Client (Engelsk)

Denne præsentation giver en introduktion til 
GeoMedia Smart Client, og hvordan produktet kan 
anvendes af statslige myndigheder, kommuner 
og forsyningsvirksomheder. GeoMedia Smart 
Client er en webbaseret løsning til etablering af 
sagsgange/workflows, hvori der indgår kort og 
GIS-analyser til anvendelse på kontoret eller i 
marken. Præsentationen vil også omfatte demon-
strationer af, hvordan GeoMedia Smart Client kan 
anvendes i kommuner og forsyningsvirksomheder. 
Indlægget er på engelsk.
V. Jean-François Allard, Intergraph, og George 
Hammerer, Hexagon Geospatial
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Hvordan kvalitetssikrer vi vores  
ledningsregistreringsdata?

Hvordan sikrer og vedligeholder vi kvaliteten af 
vores ledningsregistreringsdata, når vi arbejder 
med data såvel internt som med eksterne sam-
arbejdspartnere? Definer og opsæt dine regler og 
kontroller et sted – i et kvalitetssikringsværktøj. Så 
får du mulighed for at bruge og følge med i dine 
valideringer samt mulighed for at lokalisere fejlen 
i G/Designer. Endvidere indeholder værktøjet 
statistik og understøttelse af XSD.
V. Bent Guldager og Jette Olesen, Aarhus Vand



T i d  o g  s t e d

Tid: 
Tirsdag d. 24. marts kl. 9.00
Onsdag d. 25. 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: Onsdag d. 4/2-2015


