Välkommen till två fantastiska dagar på Sigtunahöjden!
Den 16 januari slår vi upp dörrarna för vår populära användarträff
Topocad Live. Vill du få en tydligare uppfattning om moderna,
tekniska lösningar inom kart- och entreprenadbranschen, utbyta
erfarenheter och uppleva två givande och roliga dagar? Då ska du
anmäla dig till Topocad Live 2018! Varmt välkommen!
Anmäl dig på topocadlive.se. Vi ses i januari!

Tisdag 16/1: Registrering, nyheter i Topocad
18, framtid, projektplatser, mingel & middag!

Onsdag 17/1: Vi gräver djupare i Topocads
olika områden, Slussen, Svensk Geoprocess

Registreringen öppnar kl. 9 och därefter kickar vi igång
dagen med en utvärdering av dåtid, nutid och framtid för
Adtollo och Topocad. Vart är vi på väg?
Vi fortsätter dagen med inspirerande föreläsningar om
BIM och projektplatser. Vi får också höra Bob Hansson
berätta om framtidens arbetsplats, hur kommer den se
ut? Tisdagen är en fullspäckad dag med roligt innehåll
som avrundas med utställningsmingel där det bjuds
på drinkar, tävlingar och tilltugg. När kvällen kommer
myser vi ner oss i jaccuzzin och tittar på stjärnorna, tar
en drink i baren eller bara slappnar av innan middagen
dukas upp i stora salongen.

Låt dig inspireras av en heldag med intressanta
föreläsningar, både för dig som arbetar på kommunen
som för dig inom privat sektor! Under onsdagen får du
välja fritt bland ett stort urval av parallella sessioner
inom BIM, punktmoln, in- och utdata, systemfiler, nätutjämning, LOD, mätdata, datainsamling, volymberäkning
och mycket mer! Vi bjuder in föreläsare från olika företag
och myndigheter som bland annat pratar om nuläget för
Svensk Geoprocess och kontrollmätningar vid Slussenbygget.
Missa inte heller våra omtyckta Tips & Tricks samt
genomgången av vår uppdaterade planmodul.

PROGRAM TISDAG 16 JANUARI

09.30

Registreringen öppnar

10.30

Välkomna till Topocad Live 2018!
Adtollo, vart är vi på väg? Dåtid, nutid och framtid, så
här har det varit och så här kommer det alltid att vara
- eller? Vad vi tror om framtiden…
Tomas Sandström, Adtollo

11.45

Presentation av utställarna & utställningen

12.00

Lunch

13.15

Topocad 18!
Sedan senaste Topocad Live har vi sett både Topocad
version 17 och nu version 18. Här presenterar vi nya
kommandon och funktioner för både mätning, karta,
projektering och BIM.
Tomas Sandström, Fredrik Söderberg, Fredrik
Sundberg, Rebecka Beiersdorf & Nicklas Lundström,
Adtollo

14.45

Fika

15.15

BIM, Peak Dokumenthantering
Metadatanörden Tommy Axelsten Stjärngren pratar
om filhantering och metadata i projekt. Projektplatser,
vilka finns? Vad kan de? Var är våra produkter i
förhållande till dessa?
Tommy Axelsten Stjärngren, Symetri

15.45

Framtidens arbetsplats är kärlekens arbetsplats
Bob Hansson är föreläsaren man kommer ihåg... länge.
Han är vår allas estradpoet och via sin energi, visdom
och rikliga komik är han en sällsynt klok och förändrande
injektion i den svenska lagomheten. I den här inspirerande
föreläsningen talar Bob om konsten att ta han om
varandra på jobbet.
Bob Hansson

17.00

Utställning med mingel, drink och tilltugg

18.10

Blandade aktiviteter; jacuzzin är öppen, mingel vid
baren eller bara återhämtning

19.30

Middag!

Boka din plats redan idag på
topocadlive.se
Frågor? Kontakta oss på
tel 08-410 415 00 eller
mail info@adtollo.se

09.00

Tips & tricks i Topocad
Vi värmer upp den här dagen med att gå igenom
några bra kommandon och funktioner i Topocad.
Rebecka och Fredrik visar vägen!

Börja nätutjämna dina punkter - teorin bakom
nätutjämning
Morgonen börjar med en kortkurs i nätutjämning.
Hur ser vi på nätutjämning idag, med fantastiska
instrument och “gamla” beräkningsmetoder? Hur
gör vi en nätutjämning? Teori på 30 minuter!

Rebecka Beiersdorf, Fredrik Sundberg, Adtollo

Tomas Sandström, Adtollo
09.30

10.00

Systemfiler i Topocad del 1
I Topocad finns möjlighet att använda en mängd olika
systemfiler för koder, symboler, linjetyper, attribut, kontrollkoder, material, produktkoder. Här en genomgång
på hur vi använder dem på ett smart sätt.

Areor, volymer och massor
Beräkna areor, volymer och massor på olika sätt
i Topocad. Vi visar två nya funktioner: volymberäkning multi-dtm och volymberäkning med
recept.

Fredrik Söderberg, Adtollo

Nicklas Lundström, Adtollo

Systemfiler i Topocad del 2
Fortsättning med systemfiler. Hur kan vi hantera
dem enklare? Kan vi importera från andra system?
Hur hänger de ihop med varandra?

Börja jobba med BIM! Del 1
Building Information Modeling är mer än en fluga
som åker förbi. BIM är ett fantastiskt verktyg som
skapar så mycket mer än 2D-kartor. Men allt är inte
guld som glimmar… Del 1 går igenom vad vi anser
BIM är och hur vi hanterar grunderna i Topocad.

Fredrik Söderberg, Adtollo

Tomas Sandström, Adtollo
10.30

Fika

11.00

Från fält till e-tjänst
En förutsättning för att en digital förvaltning ska fungera
är ajourhållen information. Sokigo visar hur Topocad
och egna verksamhetssystem i deras GIS-plattform
bidrar till en korrekt och bra medborgardialog.

Utdata - 2D, 3D, PDF och riktiga grejer
Utdata är inte längre bara en export av data till
något annat format eller en utskrift på ett papper.
Nu finns möjlighet att skriva ut 3D-data i flera format men även 3D-utskrifter. Vi visar några exempel.

Per Hampus, Sokigo

Fredrik Söderberg, Adtollo

Ajourhåll Byggnader, Adresser och Lägenheter
Uppdatera kommunens BAL-data med Topocad
oavsett databas - eller helt utan databas. Rebecka
visar hela kedjan tjänstebaserad BAL-uppdatering till
Lantmäteriet. Vi går igenom hur man jobbar effektivare
med BAL-makron och höjer kvaliteten med hjälp av
bristlistan.

Använd LOD-nivåer i Topocad
Vi förklarar hur man arbetar med Level of Details
(detaljeringsgrad) i Topocad 18. Vad är det för
något, varför ska man använda det och framförallt
hur kan man använda LOD?

11.30

Tomas Sandström, Adtollo

Rebecka Beiersdorf, Adtollo
12.00

Svensk Geoprocess
Linn presenterar nuläget och status för Svensk Geoprocess. När och hur ska kommunerna ta ställning
till Svensk Geoprocess? Vilken är den huvudsakliga
nyttan av Svensk Geoprocess för Lantmäteriet? Hur
långt har projektet kommit, vad är nästa steg? Vad
kommer Svensk Geoprocess att kräva av de system
vi använder?
Linn Varhaugvik, Lantmäteriet

Kontrollmätningar vid byggnation av Nya Slussen
Det är full fart vid bygget av Nya Slussen. Markförhållanden i området är väldigt speciella och det har
pågått sättningar under många år. Stora delar av den
gamla Slussen har rivits. Nya Slussen ska grundläggas
på över 3000 pålar med en snittlängd på 40 m. Nu
genomförs kontrollmätningar på befintlig tunnelbana,
Katarinahissen och kringliggande fastigheter. En stor
del av mätningarna är automatiserade och några
genomförs manuellt. Resultaten samlas i en gemensam
portal.
Ute Omnell, SCIOR

12.30

Lunch

GEO



13.30

Mätning på rätt sätt och med rätt fältkod ger en
bra digital karta
Vikten av att mäta med bra kvalitét och att koda
rätt i fält gör att vi får med oss rätt information om
objekten in i kartdatabasen, vare sig det är kommunens
baskarta eller en BIM-databas.

Börja jobba med BIM! Del 2
Del 2 fortsätter: Men allt är inte guld som glimmar…
Vi visar hur Topocad hanterar och skapar BIM inom
anläggningsbranschen.
Tomas Sandström, Adtollo

Per-Åke Jureskog, Metria
14.00

14.30

Topocad databasadapters, en genomgång
Till Topocad finns tre olika databasadapters med
koppling till olika databaser. Vad är det för skillnader
mellan dessa databasadapters och till vilka databaser
kan man koppla dem? Vi väger för- och nackdelar.

Den senaste tekniken inom datainsamling
Under denna presentation får vi en inblick i
marknaders snabbast skannande totalstation samt
en genomgång av GeodroneX4L som är unik med
sin långa flygtid.

Fredrik Söderberg, Adtollo

Witold Urbas, Pierre Cederholm, Trimtec

Skapa detaljplaner enligt rätt regelverk
Topocads Planmodul har fått ett stort lyft den
senaste tiden. Här visar vi hur den fungerar med
nya bestämmelser och nya funktioner i Topocad.

Få ut mer av punktmolnet
Punktmoln har blivit var persons egendom men är bra
på att fylla upp hårddisken utan att man egentligen
har någon nytta av punkterna. Eller? Vi visar hur
vi filtrerar, processar och får ut något annat från
punktmolnet än bara ytor.

Fredrik Sundberg, Adtollo

Tomas Sandström, Adtollo
15.0015.30

Fika & Avslutning

Priser konferens & logi
Konferens två dagar inkl. middag			
Konferens tisdag inkl. middag			
Konferens onsdag 				

5 600 kr*
3 950 kr*
1 850 kr*

Konferens två dagar inkl. middag			
Konferens tisdag inkl. middag			
Konferens onsdag 				

6 400 kr**
4 450 kr**
2 350 kr**

Logi i enkelrum (inkl. frukost) tis-ons		
Logi i dubbelrum (inkl. frukost) tis-ons		

1 500 kr
2 000 kr

*Förmånspris: Passa på & boka din plats senast 15 dec 2017
**Ord. pris: Gäller alla bokningar efter 15 dec 2017

