Mellem nyt og gentagelser
Rejserapport fra BLC 2013
Årets fællesrejse til Bentley LEARNing Conference i Philadelphia startede, som den altid gør, med en
flyvetur til Newark efterfulgt af aftensmad på Chillis, en søndag til fri afbenyttelse og en middag på kødmekkaet Fogo de Chao. Og selvom mange af rejsekammeraterne er gengangere fra de tidligere år, så var
der også nye hoveder i blandt, som vi her havde tid til at lære at kende.
Mandag var traditionen to mødedag, og
nej, det er ikke billedet fra sidste års
møde med civil folkene, som jeg har
genbrugt, men man kunne næsten tro
det, når de samme mennesker holder
møde i det samme lokale hvert år (ellers
sådan føles det i hvert fald). Mødet var
dog som altid udbytterigt, og det
samme var de andre møder, i løbet af
konferencen. Se også mødereferatet:
Memo_Civil_BLC_2013.pdf.

Nu kunne man godt tro, at alt var en gentagelse af sidste år, men det passer ikke. Som den kvikke læser vil
have bemærket havde konferencen i år skiftet navn, og det indholdet var også ændret. Fokus i år var på
læring (heraf navnet), væk var de store
generelle keynotes, og der var også
færre brugerpræsentationer end
tidligere. Programmet havde til gengæld
en del flere workshops, så det blev
nemmere at få programmerne i
hænderne. Der var stadig keynotes for
de forskellige spor, og de var heldigvis
placeret på forskellige tidspunkter, så
man kunne gå til dem alle, hvis man
havde lyst. Det havde jeg nu ikke, så jeg
blev på civilsporet. Her drejede keynoten
sig bl.a. om Open Roads Technology, som
er Bentleys betegnelse for det fælles
funktionaliteter, som bruges i både
InRoads, MX og GEOPAK.
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Den nyeste version af InRoads –
SELECTseries3 – var selvfølgelig også på
programmet, og her blev det bl. a.
gennemgået hvilke overvejelser, man skal
gøre sig i forbindelse med valg det software,
man ønsker at have (Installation
Considerations), samt hvor meget af

standardmaterialet, der kan genbruges
(Ressource Usage).
Keynoten var noget bredere i år end i de
foregående, og indeholdt således også en
del om de for broprogrammer, som
Bentley har, samt lidt om Rail.

Resten af tiden brugte på konferencen brugte undertegnede på at suge så meget til sig af SS3 som muligt.
For selv om InRoads SS3 ikke længere er helt nyt for os, som har været på de foregående års konferencer,
så er det alligevel først nu, at programmet er ude, og man rigtig kan se forandringerne.
Noget af det bedste jeg hørte, var en session om
dgnlib’s, og de mange ting, som de kan bruges til.
Mange har måske været vant til, at dgnlib’et bare
var der, hvor vi har vores lagstruktur, men der er

meget mere i det, og det bliver tydeligt, når vi går
over til SS3. Sessionen var ganske vist en
brugerpræsentation, men jeg vil nu alligevel
prøve at se, om vi ikke kan få den med til NCUC til
efteråret.
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Det blev også til en del workshops for mit vedkommende, og de var rigtig gode. Og som noget nyt i år var
kursusbeskrivelserne ekstra lange og med gode indledende beskrivelser og ordlister bagi, så man kan
sagtens gå i gang med dem selvom man sidder alene derhjemme. Især kan workshoppen om Civil Cells
(BCR3WK4) og om Transitioning to SS3 for Civil Users (BCR4WK9) anbefales. De vil nu også være at finde i
Vejle, for dem der hellere vil have en underviser. Vi har desuden fået alle workshops med hjem, så der er
mulighed for at rekvirere dem gennem mig, for dem, der ikke har adgang til Bentleys LEARNserver.

Nyt var også, at vi tilbragte ugens sidste dage i
Washington i stedet for i New York. Her blev der
tid til sightseeing samt til mere hygge med de
andre rejsedeltagere, og mens nogle valgte at gå

eller køre segway, var vi en flok der prøvede
byens glimrende bycykel program: Capital
Bikeshare. Det var en rigtig varm dag med
masser af solskin, perfekt til en cykeltur og
lige hvad man trængte til efter fire lange dage
i det til tider ret så kolde Pennsylvania Convention Center!
Alt i alt var det som altid en god og udbytterig tur, med nogle fantastiske mennesker og et godt program, og
ikke mindst med en masse inspiration til efterårets konference i Vejle!

Iben Rue
Civil SIG formand

PS. Jeg har over for nogle af jer udlovet chokolade til de første tre, der læste hele rejserapporten (som et
udtryk for min tvivl om, hvor mange der egentlig læser det her). Det må jeg hellere stå ved, så send mig en
mail, og se om du skal have chokolade ☺
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