Seminarium arrangerat för GEOSECMA användare.
Vi välkomnar alla användare!
Intressanta föreläsningar med bl a nyheter och praktiska exempel
När: 8 november 2018
Var: Piperska Muren
Adress: Scheelegatan 14, 112 28 STOCKHOLM
Anmälan senast den 30 oktober
Maximerat antal platser

08:30-09:10 Registrering och kaffe
09:10-09:25 Inledning
09:25-09:50 GDPR
En kort redogörelse om GDPR med fokus på personuppgifter för oss som arbetar med samhällsinformation/geografisk information.
Maria Holmström Mellberg, Senior Counsel, Advokatfirman Lindahl, Stockholm och Vice
ordförande, Forum för dataskydd

09:50-10:25 3D och visualisering
Båstads kommun berättar om hur de med små medel tagit sig vidare med 3D-tekniken. En 360kamera är ett av de verktyg man kan använda sig av för att visuellt visa både befintliga förhållanden
samt hur t ex ett nytt bostadskvarter skulle kunna gestaltas.
Annika Jern, kart/GIS chef och Camilla Nermark, planarkitekt, Båstads kommun

*** Bensträckare***
10:35-11:00 Framtidens detaljplaner/3D
Det har blivit allt vanligare att detaljplaneförslag visualiseras med hjälp av 3D och VR, men själva
plankartan med dess reglerande bestämmelser har till utseendet inte ändrats de senaste 30 åren.
Vilka möjligheter finns med morgondagens detaljplaner, och på vilket vis kan detaljplaner i 3D
hjälpa till att visualisera planerna och göra det enklare att förstå dem?
Anna Sara Bergkvist, Metria

11:00-11:25 Nationell plandatabas
Vad är status på arbetet med den nationella plandatabasen och vad innebär den för kommuner och
andra aktörer?
Jenny Carlstedt, Lantmäteriet

11:25-11:45 Digitalisering av detaljplaner
Digitalisera detaljplaner är ett av stegen som måste till för att uppnå en digital
samhällsbyggnadsprocess. Passet handlar om Höganäs kommuns resa till digitala detaljplaner,
svårigheterna under vägen och nu användningen av resultatet.
Linda Adler, Höganäs kommun

11:45-12:00 Användarföreningens roll
Vi lyfter frågan om hur GEOSECMA användarförening på bästa sätt skall arbeta i rollen som
kontaktorgan mellan användarna och ägare av programsystemet. Vad är föreningens syfte och mål
och hur uppnår vi detta?
Representanter för GEOSECMA användarförenings styrelse

12.00-13.00

***** Lunch, Piperska Muren *****

13:00-13:30 GEOSECMA VA-modulen
Stockholm Vatten berättar hur de arbetar med VA-modulen, både ute I fält och på kontoret.
Stefan Östman och Daniel Petersson, Stockholm Vatten

13:30-14:10 Nyheter från Esri
Esris plattform utvecklas i snabb takt. Här ges en uppdatering om möjligheterna idag och imorgon.
Vi tittar på nya och uppdaterade appar, fokuserade lösningar samt vad vi kan förvänta oss
framöver.
Oscar Monell, Esri Sverige

14:10-14:40 ************ F i k a ************
14.40-16.00 GEOSECMA
• Den digitala samhällsbyggnadsprocessen
• Nyheter GEOSECMA 10.5.1 SP1
• GEOSECMA och Portal for ArcGIS – så drar vi nytta av apparna
• GEOSECMA och ArcGIS Pro – nyttja ArcGIS Pro med data från verksamhetssystemen
Claes Francke, S-GROUP Solutions

16.00

Avslutning
VÄLKOMMEN
Anmälan och mer info www.geosecma-anvandarforening.se
info@geosecma-anvandarforening.se
Kostnad för seminariedagen med lunch och kaffe: 1.140:Seminariedagen är öppen för icke medlemmar: 1.540:-

Tecknar du medlemskap under 2018 för din organisation vid anmälan gäller totalt 1.140:Anmälan är bindande, ersättare kan erhålla platsen om detta meddelas föreningen

