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09:15 KAFFE OG REGISTRERING

09:45 Velkomst og orientering om foreningen 
 v/ TMC-DIB formand Carsten Ahm, COWI

10:10 State of the Union      
 v/ Lars Fuglsang, Bentley
 

10:30 Bentley Corporate Keynote WORKSHOPS:
 v/ Carey Mann, Lars Moth-Poulsen, Bentley *
                          

11:45

12:30 FROKOST

13:30  AEC / GIS Interoperability   
 v/ Carey Mann, Jackie Sandgaard, Erling Kristensen, Bentley *
 
15:00   

16:00

17:00 Data management ERFA gruppe / SIG, AutoPlant SIG - opstartsmøde
 herunder ProjectWise - opstartsmøde  
18:30 DRINKS

19:00 MIDDAG   
   

TIRSDAG 28. OKTOBER

Nyheder i visualisering
De er blevet mere brugervenlige, bedre, 
hurtigere, men stadig ofte ukendte. 
Overvær en komplet gennemgang af de 
nye visualiseringsværktøjer.
v/ Kjell Hundeide, Bentley

Bentley Building, Update & Vision
Overall introduction to the BIM-con-
cept, and a live-demonstration of the 
newest features in Bentley Architecture 
- among these the 2D/3D-choice.
v/ Volker Tein, Bentley *

Bentley Plant Vision
Et overblik over Bentley´s Plant Vision 
og køreplan for PlantSpace and Auto-
Plant into 2005.
v/ Dick Larkin, Bentley *

GeoSpatial produktopdatering
Produktopdatering indenfor GeoSpatial 
området. Hvad kan de nyeste versioner 
og hvad kan vi forvente os af nyheder 
indenfor de(t) nærmeste år?
v/ Jackie Sandgaard, Bentley

3D By modeller, anvendelse af 
Descartes 
MSTN Descartes kan bruges til at 
tilrette raster billeder af f.eks. facader. 
Lær at benytte digitalbilleder som 
materialer i MSTN.
v/ Tine Lai Andersen, Bentley

Bentley Architecture
v/ Per Carlsson, CAD & Office

Brug af 3D modeller i DR-byen
Ved projekteringen af DR´s nye mul-
timediehus udarbejdes der 3D modeller 
parallelt med den øvrige fasedokumen-
tation. Der vises eksempler med vægt 
på realtime render visualisering.
v/ Brian Sheldon, Claus Johannesen, 
PLH

3D Bymodeller, Herning Kommune
3D-bymodel med udgangspunkt i 3D-
trådmodeller. Opbygn. af 3D projekter 
og indpasning i eks. områder. Drapering 
af ortofoto, påsætning af facadefoto og 
anvendelse af materialer.
v/ Inge Flensted, Herning Kommune

Smart Geometry
At the conceptual phase of design, 
architecture is much more about 
geometric relationships and proportions 
than concerned with precise dimen-
sions. Ex. of projects where this new 
technology has been used
v/ Robert Aish, Bentley *

Bentley Plant Product Line Update
Opdateret gennemgang af Bentley Plant 
produkterne, inkl. integrationen mellem 
PlantSpace og AutoPlant sammen med 
ProjectWise. 
v/ Dick Larkin, Bentley *

Brug af GeoPak Site - Fra projekt 
til terrænmodel
Geopack Site brugt til at indpasse vej- 
og boligprojektdata i en 3D-trådmodel 
over eks. terræn.
v/ Inge Flensted, Herning kommune

Smart brugertilpasning til Geo-
Graphics
Se tilpasninger der legende let hånd-
terer planer, med de rigtige grund- & 
matrikelkort: Samt eksempler på MSTN 
og Multigraff macroer (geoscript).
v/ Carsten Bitsch, Geopartner og Jette 
Voigt, Vejdirektoratet
GIS strategi, Gentofte Kommune 
Gentofte Kommune er ved at imple-
mentere en GIS strategi, der sigter 
mod vidensdeling og genbrug af data. 
Indlægget præsenterer baggrunden for 
den valgte strategi og erfaringer fra 
implementeringen.
v/ Jesper Stenstrup, Gentofte Kommune

Working with the new Material 
System in V8
Lad os gennemløbe et scenario fra 
skabelsen af materialer til opsætning 
af lys. Videre til frembringelsen af 
billeder og alt hvad der måtte være der 
imellem.
v/ Kjell Hundeide, Bentley
Intersection design
Live demo of Erix way of designing 
an 90 deg T-intersection between two 
roads made in 3D with InRoads8.4 
and MS V8, looking on slopes, areas, 
features, water flow and adjusting the 
ditch slope with vertical control etc.
v/ Erik Olovsson, Bentley
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09:00 Renovating The Sydney Opera House
 v/ Jan Utzon

10:00

11:00
 

12:00 FROKOST

13:00 Det digitale byggeri 
  Visionerne omkring Det digitale Byggeri. Og orientering om resultatet af opgaven vedr. Digitalt Udbud, som skal være med til
  at anvise hvordan branchens barrierer kan overvindes.
  v/ Nicolai Hellmann, Erhvervs- og Boligstyrelsen

14:00

15:00 

16:00 AFRUNDING
 v/ TMC-DIB formand Carsten Ahm, COWI De med *mærkede indlæg afholdes på engelsk   

ONSDAG 29. OKTOBER

Migration to Mstn V8 hos COWI
At ændre produktionsmiljøet til V8 i en 
stor rådgivende virksomhed er ingen 
lille sag. God forberedelse er en god 
start, men ikke nok. Hør om de over-
vejelser, tiltag og erfaringer, som man  
gjorde hos COWI.
v/ Michael Dam Hansen, COWI
 

Bentley Select
Bentley Select er en guldgrube. Ofte 
bliver Bentley produkter installeret af 
IT, som ikke bekymrer sig om de ekstra 
produkter, som er indeholdt i Bentley 
Select. Vil du vide om du fik det hele, 
bør du overvære denne session.
v/ Frank Møller Christensen, RAMBØLL

Udveksling mellem objektbaserede 
programmer
I Juni måned, havde Bips arrangeret et 
projekt, omkring udveksling imellem 14 
forskellige objektbaserede programmer. 
Snak om formål, indhold, om at være 
med og Bips´s konklusion.
v/ Anne Morell, KHR arkitekter AS

MSTN GeoGraphics V8.1 og DDH-
data´s applikationer 
App. til ledningsregistrering inden for 
afløb, vand, varme og el, men også en 
række andre GIS relaterede app. er 
blevet omlagt fra V7 til V8.
v/ Lars Bodin, DDH-data

Implementering af ny dansk stan-
dard for levelnames i InRoads
Carl Bro har udviklet en Access data-
base, som opbygger levelnames med 
symbology. Derudfra genereres DGN-
LIBs til MSTN V8 på Dansk og Engelsk.
v/ Marianne Rask, Carl Bro

MX hos Vejdirektoratet
Design af motorvej, rundkørsel mm. 
Visualisering med drive thru perspec-
tive, samt div. andre visualiseringer. Der 
vil blive vist eks. på sigtberegning og 
andre smarte funktioner.
v/ Per Justesen, Vejdirektoratet

Kort til kommuneplanen lavet i 
MicroStation
Fremstilling af kort til kommuneplan. 
Der laves et fuldstændigt tema med 
rammekort samt div. kortudsnit. Af-
levering i papirkort, pdf og til tryk. 
Og hvordan data er brugt videre i div. 
offentlige registre.
v/ Pia Nielsen, Ringe Kommune

Gratis adressetema og ajourføring 
af Grundkort med GPS
Fremstilling af et grafisk adressetema 
udfra adresser hentet hos KMS. Samt 
ajourføring af kommunens tekniske kort 
ved brug af GPS og GeoOutlook.
v/ Carsten Bitsch, Geopartner

Plotting & Publishing
Ændringerne i version 8.1.2 af plotte- 
og publiseringsprodukterne vil blive 
gennemgået. Ligesom tilgængelig viden 
omkring version 8.2, der kommer i 1. 
kvartal af 2004. Et produkt som senere 
vil blive erstattet af et nyt og ændret 
plottesystem. 
v/ Arne Mortensen, Bentley

Udvikling af standarder for CAD-
projektering
Som oplæg til roundtable snak, ori-
enterer indlægsholderne om seneste 
udvikling i Bips indenfor Byg- og 
Anlægsstandarder. 
v/ Anette Persson Kbh kom, Jacob An-
dersen COWI, Marianne Rask Carl Bro

Min MicroStation
Lær hvordan du kan lave din egen 
MicroStation opsætning. Se muligheder 
for key-in window, PopSet, AccuSnap, 
rullemus og meget andet.
v/ Tine Lai Andersen, Bentley

Dirty Tricks (and Tips) in MicroSta-
tion
Vil du udfordre dine kollegaer? ... Så 
kom og lær nogle frække tips & tricks.
v/ Tine Lai Andersen, Lars Moth-
Poulsen, Bentley

3D modellering og 3D laserskan-
ning hos Energi E2
I dag opbygger Energi E2 nye og eks. 
kraftværker i 3D. Metoderne spænder fra 
MSTN, TriForma og PlantSpace til regis-
trering og opbygning ved laserskanning 
og kontrol ved brug af Virtual Reality.
v/ Jørgen Hansen, Energi E2
Integration af data i 3D modeller
COWI fremstiller ortofotos, højdemod-
eller, 3D bymodeller og foretager ter-
restrisk laserscanning. Der vises hvordan 
disse data kan bringes sammen og 
bruges teknisk samt til visualisering.
v/ Poul Nørgård, COWI

What´s new in Bentley Civil
Chris Angus will give an overview of all 
of the latest advances within Bentley 
Civil.
v/ Chris Angus, Bentley *

Introduction to InRoads Storm & 
Sanitary
Chris Angus will give an overview of 
the functionality of this application 
and a detailed demonstration will be 
provided.
v/ Chris Angus, Bentley *

Skift fra MicroStation/J til V8 i 
kort- og ejendomsdata-miljøer 
LIFA´s omlægning af egne app. til V8, 
opsætn. af lagstruktur til korthåndter-
ing, adgang til ekstern datakilder, 
brugererfaringer mht. skift fra J til V8, 
nye arbejdsmetoder mv.
v/ Uffe Sørensen, LIFA A/S
MSTN og Rasterkort
En gennemgang af mulighederne for 
anvendelse af forskellige formater af 
rasterkort i MSTN V8 og hvad kan 
vi forvente af fremtiden mht. WMS, 
forskellige kortforsyninger mv.
v/ Allan Wittorff, COWI

VBA in MicroStation V8
Der vil blive givet en kort Præsentation 
af VBA til MSTN V8. Herefter løser del-
tagerne opgaver med at lave nogle små 
VBA-programmer for at komme i gang.
v/ Carsten Bitsch, Geopartner 

VBA in MicroStation V8
Der vil blive givet en kort Præsentation 
af VBA til MSTN V8. Herefter løser del-
tagerne opgaver med at lave nogle små 
VBA-programmer for at komme i gang.
v/ Carsten Bitsch, Geopartner 

GeoGraphics, Feature-lag og koor-
dinattransformationer 
Konv. af GeoGraphics V7 med featuret-
abel til V8.1 der håndterer lagnavne i 
MSTN. Styring af lag ved brug af filtre.
v/ Jesper Stahl Madsen, DDH 
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TID Tirsdag den 28. oktober fra kl. 09:15
 Onsdag den 29. oktober til kl. 16:30

STED Hotel Munkebjerg 
 Munkebjergvej 125
 7100 Vejle
 Telefon: 76 42 85 00
 Telefax: 75 72 08 86
 www.munkebjerg.dk

 Sådan kommer du til Munkebjerg
 Hotel Munkebjerg ligger ca. 10 min. bilkørsel sydøst for Vejle, ad hovedvejen i retning mod Fredericia. Bilister, der kommer  
 ad motorvej E45, skal beytte frakørsel mod Vejle S. Fra Billund lufthavn kører en lufthavnsbus til hotellet via Vejle banegård.  
 Fra banegårdspladsen kører taxi.

PRIS Medlemmer
 Begge dage med middag og overnatning  Dkr. 2.900,- 
 1 dag med middag og overnatning  Dkr. 2.500,- 
 1 dag  Dkr. 1.300,- 
  
 Ikke medlemmer
 Begge dage med middag og overnatning  Dkr. 3.850,- 
 1 dag med middag og overnatning  Dkr. 3.450,- 
 1 dag  Dkr. 2.250,- 

TILMELDING Senest den 30. september 2003
 Meld dig til arrangementet ved at udfylde tilmeldingen på TMC-DIB’s hjemmeside, www.tmc-dib.dk. 

 Ønsker du yderligere oplysninger om arrangementet, henvises til foreningens hjemmeside, hvor du kan finde tlf. numre og  
 mail-adresser til både bestyrelse og SIGformænd.
 
 Tilmelding er først gældende, når deltagerafgift er tilgået foreningen. Tilmelding er bindende.
 Ved senere tilmelding opkræves yderligere kr. 200,-, og der kan endvidere ikke garanteres hotelværelse.

 Seneste program kan ses på www.tmc-dib.dk.


