REJSERAPPORT
BENTLEY LEARNING CONFERENCE 2013
Første år som formand for Microstation SIG’en, første Bentley konference i USA og i det hele taget
første rejse til USA. Sejt!!!
Det sjove
Lørdag d. 11. maj gik turen fra København til
Newark Lufthavn i New York og herfra en
halvanden times bustur til Philadelphia, hvor
vi checkede ind på Marriott Hotel. Resten af
aftenen og søndagen var til fri disposition og
tiden blev udnyttet til fulde.
Lørdag aften mødtes vi alle på restauranten
Chili’s Grill & Bar som lå 50 m. fra hotellet.
Menuen stod på Southern Smokehouse
Burger og øl. Og så var det sengetid.
Søndag spredtes vi alle i forskellige grupper, nogle tog på cykeltur mens andre lejede en bil og tog på
indkøbstur. Jeg valgte at hænge mig på Kåre Friis-Chistensen og Jette Voigt fra Vejdirektoratet, og
sammen lejede vi en bil og kørte ud i det blå. Første stop var et stort shopping center i byen King of
Prussia. Derefter gik turen til Premium Outlets nær Reading, hvor der blev brugt en del dollar$. Til slut
valgte vi at køre omkring byen Lancaster, hvor en stor gruppe
af Amish folket havde valgt at slå sig ned. Det var en
oplevelse!
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Søndag aften samledes vi alle til middag på restaurant Fogo de Chao, hvor der blev serveret 15
forskellige slags kød og alt, hvad man kunne spise. Rundt hjørnet fra restauranten og ned gennem en
skummel gyde lå en karaoke bar, hvor de fleste af os fik en øl før vi hver især gik tilbage til hotellet og
i seng.
Det seriøse
Konferencen lagde om mandagen blødt ud med
sessioner først efter frokost. Her handlede det for
mig om at deltage i så mange sessioner vedr.
Microstation som muligt. Og efter en rigtig god
session omkring Bentley Navigator og en knap så
god session omkring VBA programmering, var det
tid til at mødes med ligesindede Bentley User
Officers fra resten af verden. Arrangementet var
arrangeret af Bentley, som ved lejligheden gav øl og
drinks.
Om tirsdagen var det så lige på og hårdt. Morgenmad kl. 07.00 og sessioner fra 08.00 – 17.45. Jeg
deltog i Microstation-sessioner og -workshops
indenfor alt lige fra Annotation Scale, configuration
af Microstation, hardware optimering og VBA
programmering, og så var jeg til den meget ventet
Microstation Keynote, som blev præsenteret af
Chris Bober. Her blev der stadig talt om SS3
versionen, og det blev gennemgået, hvordan
Microstation bare bliver bedre og bedre til at
arbejde med 3D modellering og visualisering ”Gammelt vin på ny flaske”. Dog var der også nye
nyheder. En opdatering af SS3 bliver udgivet i
begyndelsen af juli, og så teasede Chris Bober for
den nye version af Microstation, som bl.a. byder på et helt nyt interface (og ja, jeg har set den). Om
versionen kommer til at hedde SS4 eller noget helt andet vides endnu ikke.
Onsdagen var som tisdagen. Masser af sessioner og
workshops fra 08.00 – 18.00. Det var også dagen
hvor BentleyUser.dk havde sit specialmøde med
Chris Bober og John Frampton omkring Microstation.
Der var et godt fremmøde og der kom sågar
kollegaer fra den svenske brugergruppe. Chris og
John var meget lydhør overfor vores forslag til
ændringer, og jeg har lovet at sende materiale til
Bentley, så de kan arbejde videre med nogle af
vores forslag. Se det fulde referatet fra mødet her:
Bentley LEARNing Conference 2013: Microstation møde
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Torsdagens program var knap så hårdt. Et par
sessioner omkring Projectwise og et par omkring
Microstation, før det igen var tid til at drage videre.
Sidst på eftermiddagen skulle vi med bus til
Washington, hvor vi endnu engang havde halvanden
dag til fri disposition. Vi blev indlogeret på
Renaissance Mayflower Hotel og aftensmaden i
Washington blev indtaget på en restaurant ca. 300 m.
fra Det Hvide Hus og menuen stod på Fish n’ Chips
with Remoulade (Det skal lige siges at, amerikansk
remoulade absolut IKKE kan anbefales, så lad være
med at lade jer friste).

Lidt mere af det sjove
Om fredagen blev jeg mere eller mindre vækket af
Jens Ring Andersen kl. ”meget tidlig”. Han stod med
Morten Severinsen og Mikkel Bennedbæk og
ventede i lobbyen, og jeg måtte springe
morgenmaden over, for at komme med på tur.
Vi fire endte med at gå mellem 8-10 km., og vi fik
bl.a. set Det hvide Hus, Lincoln Memorial,
Smithsonian National Air and Space Museum,
Capitol Hill osv. Vi fik ovenikøbet presset en
shoppingtur i Pentagon City Mall ind i udflugten. Vi
var godt brugte da vi kom tilbage til hotellet.

Morten Sørensen – msor@vd.dk - Microstation SIG – Bentley LEARNing Conference 2013 – Philadelphia, PA

Lørdag mødtes vi fire igen, og vi havde for øje at besøge Arlington Cemetery, den berømte Iwo Jima
statue og ikke mindst ”Toys ’r Us”, før turen gik med bus ud til Washingtons lufthavn og dermed hjem
til København. Vi ankom til København søndag morgen kl. ca. 7.15 lokal tid, og heldigvis var det 2.
pinsedag dagen efter, så der var en ekstra dag til at pleje den obligatoriske jetlag, inden vi igen skulle
tilbage på arbejde.

Alt i alt var det en fabelagtig tur, og især konferencen var jeg begejstret for. Jeg havde hørt meget om
at konferencen skulle være ændret og skiftet fokus hen på læring. Og uden at vide hvordan det har
været de andre år, så er jeg personligt glad for deres skifte, for jeg fik virkelig meget ud af de
sessioner og workshops jeg deltog i. Desuden var det jo en helt fantastisk gruppe mennesker jeg
rejste med.
Så hermed en stor tak til BentleyUser.dk for en velarrangeret tur, og tak til de nye bekendtskaber jeg
har gjort mig. Glæder mig til vi ses igen.

Microstation SIG formand
Morten Sørensen
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