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1. Rejsearrangementet 

Dette er bentleyuser.dk’s rejserapport vedr. Bentley Empowered Conference 
(BE) Europe 2006. 

Som noget helt nyt blev der i år afholdt en europæisk pendant til BE i USA, som 
havde fundet sted 2 uger forinden. Den europæiske konference fandt sted på 
Hotel Hilton i Prag i Tjekkiet.  

I alt 25 danskere (inkl. 3 Bentley-folk) deltog i konferencen, og heraf havde 11 
valgt at benytte sig af bentleyuser.dk’s rejsearrangement: 

Vejdirektoratet Hanne Brauner Højmark  

 Anne-Lisa Juel Tønnesen  

 Britta Otkjær  

 Dorte Bregnhoved Andersen  

    

Energi E2 /Vattenfall Bo Birkedal Bekker  

    

COWI Sven Ladefoged  

 Rune Tvilum  

    

Carl Bro Brit Sander Mstn SIG næstformand 

 Michael Jepsen Civil SIG formand 

 Per Hartman Nielsen  

 Marianne Rask Sekretær i bestyrelsen 

    

 

Rejsedeltagerne 
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Vi tog af sted lørdag den 10. juni, og ankom efter kun godt en times flyvning og 
en bustur med en veloplagt buschauffør, som udpegede byens seværdigheder 
for os, til hotel Central i Prag. Hotellet levede godt op til sit navn, da det ligger 
midt i Prags gamle bydel med 15 minutters gang til konferencehotellet.  

 

Hotel Central, som lå tæt på Tyn-kirken 

Konferencen strakte sig fra søndag til torsdag med mange tekniske sessioner og 
keynotes med hovedfokus på den netop frigivne MicroStation version XM, og de 
heraf følgende opdaterede applikationer i de 4 vertikaler: Building, Civil, 
Geospatial og Plant, samt naturligvis ProjectWise. 

Fredag var der tid til den sidste sightseeing og/eller powershopping, inden vi 
vendte hjemad igen behageligt fri for jetlag! 

 

Prag by night 
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2. Keynotes 

Generelle keynotes 

Tony Flynn bød velkommen, og frydede sig over at VM i fodbold var planlagt 
således, at USA og Tjekkiet skulle spille mod hinanden på konferencens 
åbningsaften. Han lod publikum bestemme, at han skulle have en tjekkisk T-
shirt på om aftenen, hvilket viste sig at være heldigt, da USA tabte 3-0!! 

BE Europe har ca. 1000 tilmeldte fra 400 organisationer og 50 lande inklusive 
Bentleyfolk og udstillere, hvoraf ca. 750 er brugere. Det vil altså sige, at de 2 
BE-konferencer sammenlagt har haft 3000 deltagere. 

 

Tony Flynn opfordrer til indsats for fremtidens teknikere 

Tony Flynn nævnte vigtigheden af at forberede vores børn til fremtiden, og 
fortalte om BE Careers Network. Han opfordrede tilhørerne til at mødes med 
skolerne og engagere lærerne til at være med til at give børnene indblik og 
interesse for vores arbejde.  

Future City er et projekt, hvor 12-14 årige amerikanske børn bygger en 
fremtidsby, og får bedømt deres projekter. 

 

Greg Bentley fortalte om Bentleys højtuddannede ansatte og om Bentleys 
opkøb i årets løb. 

Som på BE i USA leverede han den foruroligende melding om at man vil være 
”handikappet” uden ProjectWise. 
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Som gæstetaler optrådte Ray 

Hammond, som kalder sig ”futurologist”. 
Han fortalte om sine fremtidsvisioner: Et 
enkelt stykke håndholdt teknologi med 
billig, høj-hastigheds- bredbåndsadgang 
til alt information, man har brug for. 

 

Desuden byder fremtiden på 
”abonnomentsøkonomi”, hvor man 
abonnerer på f.eks. en bil eller kølig luft, 
og dermed altid er sikret den seneste 
model på markedet. 

 

 

<- Ray Hammond tager fat på fremtiden 

 

Bhupinder Singh og Tom Anderson præsenterede den nye MicroStation XM, 
som bl.a. byder på gennemsigtige dialogboxe og grafiske elementer, bedre 3D 
navigation samt display prioritet. PDF kan knyttes på som reference. 

ProjectWise V8 XM frigives nu! 
John Schown demonstrede bl.a 
links til worddokumenter. 

StartPoint er en plugin til 
MicroStation, baseret på 
MicroSoft SharePoint. I 
ProjectWise V8 XM betyder den, 
at data let kan publiceres. 

Chris Bober præsenterede 
hvordan MicroStation design kan 
placeres i Google Earth. 

 

Chris Bober og Tom Anderson demonstrerer, at  
selv de bedste af og til kæmper med teknikken 

 

Keith Bentley måtte vi nøjes med via video. Han fortalte om det åbne filformat 
og Windows Vista i MicroStation XM. 

Den fremtidige version af MicroStation kaldes ”Monet”. 
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Vertikale keynotes 

Tirsdag formiddag blev der holdt keynotes for de 4 vertikaler: Building, Civil 
Geospatial og Plant, hvor lederen af hver vertikal fortalte om produkterne, og 
viste nye funktioner. 

Et par højdepunkter nævnes her, men læs meget mere om dem i de respektive 
SIG-formænds rejserapporter. 

Building keynoten demonstrerede, hvordan man fra 3D Warehouse på Google 
kan hente Sketchup-filer ind i MicroStation som celler. Sketchup-filer kan også 
åbnes direkte fra MicroStation og gemmes som DGN, eller bruges som 
referencer. 

Civil keynoten fortalte om at de bedste værktøjer fra hver af de 3 Civilprodukter 
lægges i alle 3. Chris Britton fortalte om det arbejde, som sammenslutningen af 
europæiske vejdirektorater (www.CEDR.fr) har udført: en best practice guide 
for data management : www.roaddata.org. 

 

 

                                  Sven fandt et  
spændende vejskilt 

 (skolebørn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Brugerforeningsmøder 

Civil SIG møde 

BE konferencen giver mulighed for at mødes med den samlede ekspertise 
indenfor et felt. Dette blev til fulde udnyttet af Civil SIG-formanden, som havde 
arrangeret et møde med intet mindre end 10 Bentleyfolk for de danske Civil 
brugere! Se referatet og Civil rejserapporten. 
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Møde med Tony Flynn 

Som bestyrelsesmedlem var jeg blevet inviteret til et møde med Tony Flynn 
onsdag morgen. 

Future City: Som opfølgning på Lone Blach, Carsten Ahm og Steen Læssøes 
møde med Tony Flynn ved BE i USA fortalte jeg, at Lone allerede havde 
kontaktet sin lokale skoles inspektør, og han var meget interesseret i idéen. 

WEB: Tony anbefalede dels en web-encyklopedi www.wikipedia.org, hvor alle 
kan søge og skrive oplysninger, og dels et virtuelt personnetværk 
www.linkedin.com. 

DTU: Jeg fortalte, at der nu undervises i InRoads på DTU. 

BE 2007: Tony spurgte om jeg syntes der skulle være en europæisk BE næste 
år, og da jeg svarede ja på trods af det lidt lavere niveau, lovede han, at det 
ville der blive. Vi diskuterede mulige lokationer i Europa. Desuden talte vi om 
forbedringer af næste års program; færre keynotes i træk, og noget for 
MicroStationbrugerne på vertikaldagen. 

Bentleyuser.dk’s årsmøde: Datoerne blev noteret, og muligheden for en 
kombination med Nordic Civil User konference blev nævnt. Jeg sagde, at vi 
foretrækker deltagelse af amerikanske Bentleyfolk frem for penge. 

 

4. Networking 

Som sædvanligt blev der vedligeholdt og bygget nye netværk på kryds og 
tværs både blandt danske og udenlandske deltagere. 

Når man har et ledigt øjeblik, giver Prag rig mulighed for sightseeing, 
ølsmagning, shopping eller klassiske koncerter efter smag. 

Onsdag aften var Bentley Danmark vært for alle de danske deltagere ved en 
middag på en meget fin restaurant ved floden Vltava med udsigt til Karlsbroen.  

 

 

 

 

3 helgener og 9 danskere på 
Karlsbroen 



 

BE2006Prag_Rejserapport_MaR.doc Side 8 
 

 

5. Konklusion 

Jeg har tidligere deltaget i både IGUG og BE i USA, men i år fravalgte jeg bevidst 
rejsen til USA for dels at opleve en europæisk pendant, og dels for at støtte dette 
nye europæiske tiltag fra Bentley. 
 
Man bemærker, at flere af træningssessionerne og præsentationerne blev givet af 
europæere, som ikke har engelsk som modersmål. En anden mærkbar forskel er, 
at europæere ER anderledes end amerikanere; publikum er mere afdæmpede end 
i USA, og man kommer ikke så let i snak med folk, man ikke kender i forvejen. 
 
Skønt BE i USA byder på et større udvalg af sessioner og kurser, er det min klare 
holdning, at BE i Europa er et værdigt alternativ af følgende årsager: 

• De væsentlige Bentleyfolk sendes også til Europa 
• Rejsen er overkommelig, og man slipper for jetlag 
• Der er større fokus på os europæere, og vores specielle behov 
• Man møder flere ligesindede brugere, med problemer som ligner de danske 
• Prag var spændende 
• Flere slutbrugere kan få lov at deltage, da prisen er overkommelig, og 

mange chefer bedre accepterer rejser i Europa. 
 

 
 

Marianne Rask, sekretær, bentleyuser.dk 


