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1. REJSEARRANGEMENT
Dette er bentleyuser.dk bestyrelsens rejserapport vedr. Bentley Empowered
Conference (BE) 2006, som i år blev afholdt i Charlotte, North Carolina, USA.
I år afholdes for første gang en tilsvarende konference i Europa, Prag. En
repræsentant fra bestyrelsen vil deltage i denne konference og aflægge
rapport efterfølgende.
I alt 21 danskere deltog i dette års konference. De fleste var erfarne BE
deltagere.
Årets deltagerliste:
Atkins Danmark

Claus Parkegaard Frandsen
Jørgen Kjærlund

Plot SIG rep.

Bentley Scandinavia

Steen Læssøe

Carl Bro

Michael Jepsen

Civil SIG formand

COWI

Allan Wittorff
Anders Duerlund
Carsten Ahm
Paul Carter

GIS SIG rep.
Bestyrelsesformand

ENERGI E2

Finn Peter Larsen

KVL

Anette Ahlqvist Persson

Byg SIG formand

NNE

Lars Bjørn Christensen

Plant SIG formand

PLH Arkitekter

Anne Morell

Data Management SIG
formand
Næstformand

Claus W. Johannessen
James Peters Kaderly
Rambøll

Anders B. Tolstrup
Gita Mohshizadeh

Webmaster

Roskilde Amt

Lone S. Blach

Kasserer

SITE

Brian D. Sheldon

3D Viz SIG formand

Vejdirektoratet

Charlotte Grøndahl Nielsen
Jette Vinther Voigt

Vejen Kommune

MicroStation SIG
formand

Lisbeth Winther
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Vi tog af sted lørdag den 20. maj, og ankom efter lidt turbulens til Charlotte
lørdag aften. De rejseerfarne var flinke til at hjælpe os andre igennem
lufthavnene, så vi alle endte rette sted.
Vores oprindelige hotel havde kort forinden afrejse kontaktet
bestyrelsesformanden med beskeden om overbookning. Med gode kontakters
hjælp lykkedes det, at få os ind på Hilton Center City, hvilket var lige overfor
Charlotte Convention Center.

Hilton Center City Charlotte

Konferencen startede søndag og varede til torsdag, med programmet fyldt fra
tidlig morgen til sent aften. Der var mange hundrede sessioner med den netop
frigivne MicroStation V8 XM Edition som hovedfokus og de heraf følgende
opdaterede applikation i de 4 vertikaler: Building, Civil, Geospation og Plant.
BE havde i år rekordhøj deltagelse med over 2000 deltagere, og som ny
deltager var det imponerende at se den måde hvorpå det store program
gnidningsfrit blev afviklet.
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2. KEYNOTES
2.1. Generelle keynotes

Tony Flynn

For Tony Flynn var uddannelse det store tema og han introducerede Bentley
Learn, som er OnDemand eLearning, hvor man sidder ved sin PC og
modtager undervisning, når man har tid og behov.
Future City, hvor børn konkurrerer om, med få midler, at skabe en fremtids by,
var et sted Bentley har arrangeret sig som sponsorer og dommere.
Future City konceptet kan ses på www.futurecity.org

Buddy Cleveland, Bhupinder Singh, Shawn Sewell og Keith Bentley
præsenterede bl.a. deres nye samarbejdspartnere, RAM og STAAD, hvor
design og analyse smelter sammen. Samarbejdet med Google og interfacet til
Google Earth hvor projekter kan præsenteres på en fantastisk overskuelig
måde. Og ikke mindst samarbejdet med MicroSoft, hvor XML Open File er
indarbejdet i MS Office 2007.
MicroStation V8 XM Edition blev frigivet.
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Greg Bentley nævnte årsrapporten, hvori det fremgår at Bentley har haft
endnu et fremgangs år.
SELECT kunder vil dog på trods af det opleve at prisen fra 1. september 2006
hæves, når forbedringer som bla. Annual license exchange og eLearning
bliver tilgængelige.
En interessant påstand var, at kunder uden ProjectWise bliver handicappede i
fremtiden!
Årsrapporten og information om den nye SELECT-pakke kan findes på
www.bentley.com

May 2006 Annual Report

2.2 . Vertikale keynotes
Tirsdag formiddag blev der afholdt keynotes for de 4 vertikaler: Building, Civil,
Geospatial og Plant, hvor lederen af hver vertikal fortalte om produkterne og
viste nye funktioner.
Læs meget mere om dem i de respektive SIG-formænds rejserapporter på
www.bentleyuser.dk .

5

3. BE AWARDS
Mandag aften trak vi i festtøjet og vandrede over i Hall B.
Æresgæsterne, de nominerede, ankom senere og fik lejlighed til at sidde til
højbords.

De danske nominerede

Desværre vandt ingen af de danske nominerede førstepladser. Bedre held
næste år.

4. BRUGERFORENINGSMØDER
BE konferencen gav mulighed for at mødes med alt fra andre brugere,
brugergruppeformænd til Bentleys bestyrelse.
4.1 Møde med Dana Wormer, Bentley Corporate Marketing Director
Mandag holdt vi et uformelt møde med de andre brugergrupper fra UK og
USA. Dette møde resulterede i at grupperne aftalte at få et møde i stand med
Dana Wormer som er Bentleys Corporate Marketing Director.
Flere af de øvrige brugerforeninger drives for midler fra Bentley, hvilke gør
dem afhængige af Bentleys retninglinier. Den danske brugerforening,
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bentleyuser.dk kan fungere uafhængigt af tilskud - hvilket også er
bestyrelsens princip og målsætning.
Ønsket fra brugerforeningerne var primært at få bedre tovejs kommunikation
mellem Bentley og foreningerne.

4.2 Møder med Tony Flynn, Bentley Chief Marketing Officer
Tony Flynn afholdt møder med de interesserede brugerforeninger hvor især
økonomiske rammer blev fastlagt. Efter det første møde, hvor en halv time var
afsat, ønskede Tony Flynn endnu et møde med den danske
bestyrelsesformand Carsten Ahm, for at drøfte forskellige emner, herunder
• Tilmeldingssystemet til BE
• SIG-formændenes BE-fee
• Blokbookning af hotel
• Det danske årsmøde
• Networking, f.eks. gennem LinkIn
• Uddannelsesinstitutioner

Mødet, hvor Steen Læssøe og Lone Blach også deltog, var meget konstruktivt
og vi kom igennem med mange af vores synspunkter. Stort set alle vores
ønsker til forbedringer blev imødekommet.
Muligheden for at indføre CAD som et afgrænset ingeniørprojekt i danske
skoler blev diskuteret og Tony Flynn opfordrede til, at vi tog kontakt til Carol
D. Rieg, National Director, Future City Competition.
Det er efterfølgende gjort og vi har modtaget undervisningsmateriale og DVD
fra sidste års vinderpræsentationer.
BE Careers Network åbner mulighed for, at undervisnings institutioner kan
erhverve sig billige licenser og undervisningsmateriale, så vores studerende
kan lære Bentley’s produkter at kende på uddannelsen.
Læs mere på www.be.org, hvor også MicroStation PowerDraft kan
downloades gratis fra.
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5. NETWORKING
Det var fantastisk at se hvorledes den danske delegation aktivt afholdt flere
improviserede møder og vedligeholdt kontakter fra tidligere BE konferencer.
Som ny blev jeg introduceret af de erfarne og fik hilst på rigtig mange
mennesker. Det er klart en fordel, at have deltaget flere gange, så man får
bygget et solidt netværk op og bliver en kendt ansigt.
Også det interne danske netværk blev underbygget på turen, hvor bla.
Bentley Danmark ved Steen Læssøe var vært for en middag på Zinc's.

6. KONKLUSION
BE Conference er en flot konference med utrolig mange tilbud for brugere og
administratorer.
Det, at man kan komme i kontakt med specialister, udviklere eller ledelsen
gør, at man har god mulighed for at komme med konstruktive forslag, der kan
medvirke til at få produkterne tilpasset, så de svarer til ens behov.
Udover en masse nyheder og viden, var forståelsen for selve organisationen
Bentley og især dens ledelse, samt forståelsen af vores opgave som
brugerforening en nyttig erfaring at få med hjem.
For en nybegynder er netværket selvfølgelig spinkelt, men der er skabt
kontakter, som allerede nu kan blive et solidt netværk med årene.
Tak for en god BE konference 2006.
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