Bentley’s Internationale brugermøde
BE Konference 28. – 30. maj 2008
Bentley MicroStation SIG rejserapport
Jette Vinther Voigt, Vejdirektoratet
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Generelt
Lad mig sige det med det samme, min rejserapport bliver ikke særlig faglig i år.
Fordi Bentley har valgt at lave om på konceptet – mere om det senere.
Brugerforeningen havde lavet et fælles rejse arrangement vi var 23 der deltog. Vi møtes i Kastrup lørdag formiddag – på grund af sporarbejde skulle jeg med toget fra
Skanderborg meget tidligt om morgenen.
Der er lidt fætter/kusine over brugerforeningen. Vi kender hinanden ret godt efterhånden – så det er vældig hyggeligt når vi mødes. Stefan Sigvardsson (Bentley Sverige)
startede med at fortælle, at der var billeder af danske brugere i det trykte program

Vi ankom til Washington sidst på eftermiddagen – det var ikke så slemt at komme
igennem immigrations køen, jeg tror det tog 3 kvarter. For at få lov at komme ind i
USA skal man have taget fingeraftryk og foto, samt svare på hvad man skal i USA.
Carsten Ahm havde bestilt en bus der kom og kørte os til Baltimore
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Der var bestilt værelser til os på hotel Hyatt meget tæt på konferencecentret.
Foreningen var vært ved en fælles middag på det nærliggende Hooters, for dem der
skulle ønske at vide mere om Hooters se www.hooters.com. Maden er ok, og det er
faktisk en restaurant hvor hele familien USA kommer.

Søndag
Havde vi fri, det var lidt sært, jeg plejer at være til en hel dags kursus søndag.
På den anden side var det også dejligt at kunne slappe af og få sovet ud efter den lange rejse.
Jeg besøgte National Aquvarium, det var imponerende, der er et kæmpe bassin med
store fisk – hajer, rokker osv. samt en masse små bassiner med eksotiske fisk. Der er
også et hus med regnskov, her findes fugle, aber og kryb af alle slags, den store fugle
edderkop jeg så var dog lukket inde.
Baltimore har en dejlig Inner Harbor, her sejler små ”bus” færger, jeg købte en bilet
der gjaldt hele dagen.

Washington
Mandag var også fridag, foreningen havde arrangeret en bustur til Washington. Det
var memorial day, så der var en del omkørsel, vores guide var ikke helt sikker på om vi
kunne komme til at se alt, hvad hun gerne ville vise os.
Det gik nu fint, vi endte med at få det hele at se.
Vi startede ved Capitol Hill.
Fordi det var memorial day var det sorte Vietnam flag hejst sammen med stars and
stripes – begge var på halv.
Derefter Det hvide hus. Vores guide sagde at det var første gang hun så Vietnam flaget på det hvide hus, et tegn på at USA begynder at anerkende veteranerne.
Guiden brød sig ikke om Obama og håbende helt bestemt, at det blev McCain der bliver den næste præsident.
Vi kørte til Lincoln monumentet, så Korea og Vietnam monumenterne - meget imponerende alle tre.
Der var 30.000 motorcykler i Washington fordi det var memorial day, mange af dem
var virkelig flotte.
Derefter kørte vi til Arlington kirkegården, her var der opsat flag på alle grave – der må
have været udkommanderet en hel hær for at klare det.
Vi kørte omkring Pentagon, som er blevet genopbygget efter 11. september uden at
det kan ses på bygningen.
Alt i alt en dejlig tur hvor vi fik meget at vide om Washington.
Bussen kørte omkring en shopping mall, hvor de der ønskede kunne handle – og derefter selv finde hjem.
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Konferencen
Tirsdag begyndte konferencen.
Bentley ville prøve et nyt koncept i år - det skulle være en konference for beslutningstagere. Derfor var der ikke nogen træning i år. Bruger foreningen har gjort meget ud
af at fortælle Bentley at det efter vores mening er et rigtig dårligt koncept – læs mere
om det i bestyrelsens rejse rapport.
Temaet i år var SUSTAINING INFRASTRUCTURE – hvis Bentley vil være bæredygtig,
kunne de starte med at holder deres konference et sted, hvor der ikke blev brugt så
meget energi på at køle rummene ned.
En lille sjov ting: Der var en, der havde været til en session, hvor det store nye var et
hus med vinduer, der kunne åbnes og herved skabe ventilation og køling ☺

MicroStation Directions Roundtable
Den bedste session jeg var til. Bentley delte ”Bentley dollar” ud jeg tror vi fik 10 hver.
De havde forskellig farve – mine var grønne fordi jeg interesserede mig for MicroStation platform.
Chris Bobber holdt et kort oplæg, derefter kunne vi sættes i en af de 8 grupper der
passede os bedst.
Der var 2 runder, jeg deltog i Chris Bobbers. Her var emnet sammenhæng mellem diverse Bentley programmer.
I 2. runde deltog jeg i plotgruppen med John Simons.
Der var også en gruppe med Gino Cortesi, som jeg godt ville have været med i, men
det var der ikke mulighed for.
Hver gruppe lavede en liste med en top 3, over ting vi godt ville have ændret eller ønsker til Bentley.
Til sidst blev der lavet en kasse til hvert ønske – her kunne vi lægge vores ”Bentley
dollar” hvor vi ment vi ville få mest ”værdi for pengene”
Der deltog rigtigt mange i denne session, lokalet kunne godt have været dobbelt så
stort.

Socialt arrangement for officers og andre danske
Tirsdag eftermiddag var alle officers inviteret til et socialt arrangement på den gamle
fiske restaurant Phillips. Her blev der spist dejlig fisk og lavet netværk.

Welcome reception
Efter det sociale arrangement på restaurant Phillips fulgtes vi til konvention centeret,
hvor der blev holdt velkomst reception og åbning af udstillingen. Endnu en god mulighed, for at skabe netværk.
Jeg talte med folkene bag Autoturn på deres stand. De fortalte at de arbejdede med at
lave et køretøj, der kunne styre på bagakslerne – det ser jeg frem til.
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Keynote
Onsdag var der velkomst og kenynote taler. Det er her Bentley fortæller hvor gode de
er. Jeg vil som vanligt henvise til bestyrelsen rejserapport.

Evening Social Event
Jeg deltog i civil sociale evnet, det forgik på en såkaldt sportsbar – et fantastisk sted
hvor der var mad og drikke.
Vi blev alle udstyret med et kort, som vi kunne bruge til betaling i diverse maskiner –
det var rigtig sjov – og igen en mulighed for at lave netværk.

Diverse møder
Torsdag var jeg til flere møder.
Først officer møde var lidt frustrerende, for ham der var chef og kunne bringe vores
kritik af konferencen videre, han gik før vi kom i gang. Igen vil jeg henvise til bestyrelsens rejserapport.
Næste møde var med GIS gruppen. Vi fortalte dem om alle vores frustrationer, jeg
sagde at vi i Vejdirektoratet er begyndt at skrive software selv, fordi vi ikke kan bruge
deres. Det var de ikke glade for at høre.
Vi fortalte dem også at de er alt for længe om at release Geo-produkterne efter
MicroStation.
De lovede at næste release (Q4) ville være klar samtidig med MicroStation.
Jeg sagde at det ville være ønskeligt, at når noget var tilladt i MicroStation også var tilladt i Geo miljøet, eksempel i Vejdirektoratet har vi haft et lag der hed ”½ meterkurve”
siden vi gik til V8. Da vi gik over til XM fejlede Bentley Map, og gik ned når vi åbnede
filer med det lag navn – fordi Bentley nu er gået over til XFM, her er ½ et tegn der bliver brugt i koden, derfor må det ikke bruges som lag navn. Det er bare ikke godt nok!
De gav mig medhold og har lovet at rette det. Jesper Sthal Madsen fra Orbicon har efterfølgende sendt eksempler og uddybende materiale til Bentley.
Læs evt. også rejserapport fra Michael Friis Ørsted, GIS SIG.
Sidste møde var med plotgruppen – her vil jeg henvise til rejserapport fra Frank Møller
Christensen, plot SIG
Den danske gruppe har et rigtig godt forhold til Bentley, det er mit indtryk at de er
meget glade for at mødes med os, fordi vi altid har gennemtestet og vores kritik er
konstruktiv.

BE Awards of Excellence
Torsdag aften er der en Award dinner, her bliver uddelt præmier i diverse kategorier.
Vejdirektoratet var nomineret i 2 kategorier – ”Communicating Through Visualization”
og ”Innovation in Road and Bridge”, derfor var jeg inviteret til den ”fine” Pre-Cermony
Reception. Det foregik på taget af konvention centeret, der var sushi, artiskok, rejer
mm. samt diverse drikkevarer, der var et orkester der spillede og vi var alle klædt
pænt på ☺
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Efter receptionen gik vi ned til middagen, jeg er imponeret over at de kan servere middag for 2000 personer.
Maden er dog ikke imponerende, jeg synes det er lidt sært med fisk og kød på samme
tallerken.
Efter middagen spiller VooDoo DeVille, Bentleys eget blues band op til dans. Den danske gruppe har ry for at more sig rigtig godt – i år var ingen undtagelse.
Jeg skal lige nævne, at der ikke var nogen danskere der vandt priser i år – uretfærdigt,
Henning Larsen havde lavet et meget flot projekt som blev brugt i flere præsentationer
og keynotes.

Udstillingsområdet
Der var rigtig god tid til at besøge udstillingen. Bentley havde en stand hvor der hele
tiden stod MicroStation eksperter, jeg fik en god snak med Gino Cortesi om ting jeg
godt ville have forbedret i MicroStation – noget er rettet i Athen – det der ikke er,
skrev han op, så jeg håber det bliver rettet.

Det sjove
Efter fredagens keynote og farvel lunch, havde vi fri.
Der blev slappet af ved poolen og shoppet, dollaren var på tilbud i år, så alt var rimeligt billigt.
Fredag aften inviterede Stefan Sigvardsson på en dejlig middag hos Mortons se evt.
www.mortons.com der var en tjener der præsenterede alle retter, han kom ind med et
rullebord med eksempler på alle steaks, det var en oplevelse!
Stefan holdt en meget rørende tale for os – tak Stefan.

Konklusion
For mig var det var en rigtig god konference på trods af at der ikke var træning og et
platform relateret spor.
Grunden til at det, er at jeg har været med mange gange og har skabt mange kontakter samt et godt netværk.
Jeg havde ikke anbefalet nogen at tage med i år – og jeg håber inderligt at Bentley vil
gå tilbage til det gamle koncept, og at de igen vil lave en Europa konference.
Fra brugerforeningen vil vi arbejde på det.
Hvis ikke det sker, var det måske min sidste BE!
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