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TOPOCAD LIVE 2020!
14-15 januari 2020, Hotel J i Nacka strand

PROGRAM
Varmt välkommen till två fantastiska dagar på Hotel J!
Topocad Live användarträff är två dagar fyllda med föreläsningar,
workshops och festligheter för dig som vill hålla dig uppdaterad om
vad som händer i kart- och entreprenadbranschen.
Varmt välkommen!

UTSTÄLLARE:

Ladda ner eventappen för ett mer
interaktivt
deltagande

Priser konferens & logi
Passa på & boka din plats senast 16 dec 2019 för att ta del av våra förmånspriser!
Ord. pris gäller alla bokningar efter 16 dec 2019.
					Förmånspris
Ord. pris
Konferens två dagar inkl. middag		
5 650 kr		
6 450 kr
Konferens tisdag inkl. middag			
3 950 kr		
4 450 krGEO
Konferens onsdag 				
1 850 kr		
2 350 kr
Logi i enkelrum (inkl. frukost) tis-ons		
Logi, del i dubbelrum (inkl. frukost) tis-ons

1 300 kr		
650 kr		

1 300 kr
650 kr

PROGRAM TISDAG 14 JANUARI
09.00

Registreringen öppnar. Kaffe & fralla serveras

10.00

Välkomna till Topocad Live 2020!
Introduktion och framtidsspaning - vart är vi på väg?
Joakim Svantesson, Adtollo

10.30

Presentation av utställarna & utställningen

11.00

Topocad 19 & 20!
Mycket har hänt sedan förra Topocad Live 2018: vi har
släppt både Topocad version 19 och 20. Här presenterar
vi nya spännande kommandon och nyttiga funktioner för
mätning, karta, projektering och BIM.
Fredrik Sundberg, Rebecka Beiersdorf, Nicklas Lundström,
Emma Giertz, Jakob Samani & Joakim Svantesson, Adtollo

12.00

Lunch

13.00

Topocad 19 & 20, fortsättning
Vi kör vidare med alla spännande nyheter i de senaste
versionerna av Topocad.
Fredrik Sundberg, Rebecka Beiersdorf, Nicklas Lundström,
Emma Giertz, Jakob Samani & Joakim Svantesson, Adtollo

14.00

Därför har vi skapat TopoDirekt & så ser utvecklingen ut
Vi berättar om tanken bakom TopoDirekt. Behöver alla
kommuner som använder Topocad gå över till TopoDirekt?
Var är vi just nu och hur ser kommande utveckling ut?
Joakim Svantesson, Adtollo, Andreas Wikholm, Addnode
Group & Fredrik Söderberg, Sokigo

14.45

Fika. Kaffe & bakverk serveras

15.30

Inspirationsföreläsning om framtid, AI och digitalisering
Amer Mohammed är omtyckt, passionerad och underhållande
på scen och gör den tekniska biten överskådlig och greppbar.
Han är i grunden programmerare och start-up entreprenör.
För oss föreläser han om vad AI och digitaliseringen innebär
för organisationers framtid, stora som små.
Amer Mohammed

16.30

Utställning med mingel, drink och tilltugg

18.30

Middag på Restaurang J

21.00

Nattklubb med överraskningar

Frågor under dagen?
Kontakta Anja på
070-911 15 09
eller Joakim på
070-911 15 04

Workshop projektering, sal: J-24
Öppen diskussion om projektering i Topocad.
Fokus: Nyheter i branschen och nya funktioner.
Nicklas Lundström & Jakob Samani, Adtollo

Varmt välkommen till Topocad Live 2020!
Tisdag 14/1: Presentation av nyheterna i Topocad 19 & 20!
Användarträffen kickas igång med en introduktion och
framtidsspaning, vart är Topocad på väg nu när vi går in i
20-talet? Vi visar de stora nyheterna i version 19 och 20 för
att sedan berätta om vår nya MBK-produkt för kommuner:
TopoDirekt. Amer håller en inspirationsföreläsning om framtid och AI. Efter en händelserik dag startar vi kvällen med
mingel i utställningen där vi tävlar och njuter av en drink. En
delikat middag med underhållning serveras på Restaurang J
och efter det går vi “all in” på natt(svart)klubben!

Onsdag 15/1: Insikter från branschen och fördjupning inom
Topocads olika områden
Onsdagen har vi fyllt till bredden med föreläsningar, användarcase och workshops i parallella sessioner. Lär dig mer om BIM,
punktmoln, VA-hantering, CAD, volymberäkning, systemfiler,
rapporter och mycket mer. Vi djupdyker i Topocads olika
moduler och funktioner, tar lärdom av varandras erfarenheter
från Sverige och hela vägen till Indonesien. Vi diskuterar även
framtida funktioner och önskemål i Topocad.
Varmt välkommen till två fantastiska dagar på Hotel J!

PROGRAM ONSDAG 15 JANUARI
Sal: Newport

Sal: J-craft

Sal: J-24, workshops

08.00

Registreringen öppnar, utställning

09.00

Introduktion till Topocad
Är du ny användare av Topocad eller
vill du bara veta styrkan bakom det
kraftfulla topx-formatet? Emma går
igenom grunderna i Topocad; våra
egna filformat, import/export och hur
vi hanterar externa referenser.
Emma Giertz, Adtollo

Mäta till BIM
Från mätdata ute i fält till BIMobjekt direkt vid import; här visar
Jakob hur du mäter till framtidens
standard, BIM, i Topocad.
Jakob Samani, Adtollo

Träffa andra som kör TopoDirekt
Workshop om Topocad ur en
TopoDirekt-användares synvinkel.
Det blir en öppen diskussion för
befintliga och blivande TopoDirektanvändare, om övergången och
det nya arbetssättet, där
erfarenheter delas.
Fredrik Sundberg, Adtollo

09.30

Tips & Tricks i Topocad del 1
Vi går igenom fiffiga kommandon
och funktioner i Topocad 19.
Från hur man skapar egna arbetsflöden till bekväma kortkommandon
inklusive handfasta tips kring
paketering av ritning.
Rebecka Beiersdorf &
Fredrik Sundberg, Adtollo

Guide till Topocads systemfiler
Ställ in system- och projektinställningarna efter dina önskemål.
Här visar vi vad som är bra att
känna till, med fokus på nyheterna
i de senaste Topocadversionerna.
Jakob Samani, Adtollo

Önskemål - denna funktion
skulle jag vilja se i Topocad!
I denna workshop pratar vi om
funktioner som du tycker att
programmet ska berikas med.
Tag chansen!
Joakim Svantesson, Adtollo

10.00

Fika. Kaffe & bulle serveras
Så gick det till när Danderyds
kommun gick över till TopoDirekt
Vilka utmaningar stod man inför?
Vilka förväntningar fanns på
TopoDirekt? Hur har genomförandet gått? GIS-ingenjören Malin
Hägglund Eriksson på Danderyds
kommun berättar om övergången
till TopoDirekt.
Malin Hägglund Eriksson,
Danderyds kommun

Kommer traditionell mätning
ersättas av punktmoln?
Scanning med punktmoln är här
för att stanna, men kan de ersätta
traditionell mätning helt? Vad är
relevant i punktmolnet och vad är
scanningens riktiga fördelar?
Vi visar även nyheterna i vår
punktmolnsmodul.
Nicklas Lundström, Adtollo

Så här gör du egna rapporter:
Minikurs i FastReport
Vi går igenom anpassningar som
du enkelt gör själv i Topocads rapportmotor. Så byter du logga och
anpassar dina rubriker och texter.
Detta ska du också tänka på när
du ändrar rapporter i samband
med uppgradering av Topocad.
Rebecka Beiersdorf, Adtollo

11.00

VA Open - ny funktionalitet i
Topocad
Karl-Erik och Lars visar Topocad VA;
en ny modul för koppling mot Sokigos VA Open. Modulen ger tillgång
till nya funktioner för att bland annat skapa och modifiera ledningar
och brunnar, skapa händelser och
spåra vattenflöden i ledningarna.
Här visar vi hur det går till!
Karl-Erik Palm, Sokigo &
Lars Gustavsson, Gitcon

CAD:a som ett proffs
Konstruktionsverktyget i
Topocad blir mer och mer kraftfullt! Känner du till alla funktioner som destinationslager, polär
design, snapp, rotera, flytta,
högerknappsmenyn, kopiera och
klistra in, modifiera - allt på rätt
sätt? Låt det bli ännu lättare att
tolka ritningar och konstruera
med Topocad!
Nicklas Lundström, Adtollo

Önskemål - denna funktion
skulle jag vilja se i Topocad!
I denna workshop pratar vi om
funktioner som du tycker att
programmet ska berikas med.
Tag chansen!
Joakim Svantesson, Adtollo

11.30

Mätning till den digitala kartan
eller BIM-modellen kräver rätt
handhavande.
Både rätt fältkod och rätt tillvägagångssätt krävs för att en digital karta
och en BIM-modell blir så bra som det
är tänkt. Alla attribut skall sättas och
objektens lägesosäkerhet måste gå
att lita på för att geodata ska kunna
användas i samhällsbyggnadsprocessen eller byggprocessen. Detta vare
sig det är i ett tidigt skede, under
processen eller som relationsdata
efter processens slut.
Per-Åke Jureskog, Metria AB

Victor Hult, mättekniker på Nedab,
berättar om sitt vägprojekt
Rotebroleden norr om Stockholm
länkar ihop E4:an med E18 mellan
Rotebro och Kallhäll. Här berättar
Victor om hur Rotebroleden 267
fick 9 broar, 5 trafikplatser, breddning och nybrytning med projektering av fria höjder med mera.
Välkomna att lyssna på hur Victor
använde Topocad i projektet.
Victor Hult, Nedab

10.30

Träffa andra som kör TopoDirekt
Workshop om Topocad ur en TopoDirekt-användares synvinkel.
Det blir en öppen diskussion för
befintliga och blivande TopoDirektanvändare, om övergången och det
nya arbetssättet, där
erfarenheter delas.
Fredrik Sundberg, Adtollo

FORTS. PROGRAM ONSDAG 15 JANUARI
12.00

Lunch
Sal: Newport

Sal: J-craft

Sal: J-24, workshops

13.00

Utskrifter i Topocad: så får du till
bladen och grafiken
Vi går igenom och ger tips på hur du bäst
presenterar dina resultat med hjälp av
funktionerna i utskriftsbladen.
Fredrik Sundberg, Adtollo

Massbalansera i Topocad
Optimera schaktbotten utifrån massbalans eller annat önskvärt netto –
se den nya funktionen
massbalansering i Topocad.
Jakob Samani, Adtollo

Så här gör du egna rapporter:
Minikurs i FastReport
Vi går igenom anpassningar
som du enkelt gör själv i
Topocads rapportmotor. Så
byter du logga och anpassar
dina rubriker och texter, samt
ändrar rapporter.
Rebecka Beiersdorf, Adtollo

13.30

Tips & Tricks i Topocad del 2
Rebecka och Fredrik fortsätter att visa
fler tips och trix i Topocad! Se hur
man justerar placering på norrpil och
skalstock i bladet, jobbar med intelligenta teckenförklaringar samt WMS:er i
blad och ritning.
Rebecka Beiersdorf &
Fredrik Sundberg, Adtollo

Projektering av ett triangelspår
Storumans kommun använder inte
bara Topocad för sin dagliga MBKverksamhet, de har även tagit sig an
projekteringen i programmet. Här
berättar Storumans kommun om det
gigantiska projekt där Inlandsbanan
byggs ihop med Tvärbanan
genom ett triangelspår och även om
alla fritidshus som byggs i fjällen just
nu.
Erika Kristoffersson & Thomas
Salomonsson, Storumans kommun

Träffa andra som kör
projektering i Topocad
Jobbar du med projektering i
Topocad och vill diskutera detta
med andra användare? Här har
du chansen att utbyta erfarenheter och ge synpunkter på
funktioner! Öppen diskussion
om projekteringen i Topocad.

Träffa andra som kör
TopoDirekt
Workshop om Topocad ur en
TopoDirekt-användares synvinkel. Det blir en öppen diskussion
för befintliga och blivande TopoDirekt-användare, om övergången och det nya arbetssättet,
där erfarenheter delas.
Fredrik Sundberg, Adtollo

14.00

Fika. Kaffe & sötsak serveras

14.15

Nyheterna i Topocad BAL
Vi kikar på de senaste BALfunktionerna och går bland annat
igenom de nya rapporterna,
fastighetskommandot i BAL och
multiadress-kommandot. Hur ska
jag göra om jag inte får kontakt
med tjänsterna?
Rebecka Beiersdorf, Adtollo

Därför är BIM-modeller och
digitala tvillingar viktiga redskap vid
hållbarhetsutveckling
Susanne Nellemann Ek är engagerad i
frågor om samhällsbyggande,
utveckling, hållbarhet och digitalisering.
Som ny vd på BIM Alliance ger hon oss
här en överblick av BIM-begreppet och
varför kommuner och entreprenörer
tjänar på att ta till sig det.
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance

14.45

Hur bär man sig åt för att kartlägga
svårtillgängliga områden som
Indonesiens djungler?
Hur förbereder och använder man satellitbilder som ett kartläggningsverktyg
i svårtillgängliga områden? Behovet av
utveckling i glest befolkade områden är
ofta mycket stort, vilket gör användningen av effektiva, noggranna och säkra
kartläggningsmetoder mycket viktiga.
Satellitbilder är numera både detaljerade och lättillgängliga och är därför
ett användbart verktyg för kartläggning
av exempelvis skogsområden. Thomas
går igenom vanliga utmaningar som
molnighet, tät vegetation och georeferering av bilder ur ett praktiskt perspektiv. Han tar också upp erfarenheter
och metodförslag för kartläggning av
detaljer i bilderna, såsom gränser, samt
hur man kan presentera sina resultat.
Thomas Dubois, Kartotek

Beräkna volymer med
uppdaterade Multi-DTM
I Topocad har du kunnat göra
beräkningar mot flera modeller i ett
par år. Funktionen kan ta fram solider
och därmed proffsiga illustrationer
med korrekta mängder, precis som du
vill ha det. Nu har Multi-DTM berikats
med intuitiv grafik som kommer göra
det enklare att beräkna exakt det du
vill. Nicklas visar detta och lite till: hur
du kan redovisa med sektioner och se
profiler.
Nicklas Lundström, Adtollo

15.15 15.30

Nicklas Lundström & Jakob
Samani, Adtollo

Avslutning & prisutdelning

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. För den senaste versionen av programmet, se topocadlive.se

