BRUKERGRUPPEMØTE 2015

18-19
NOV

NORSK-SVENSK MIKE POWERED BY DHI
BRUKERGRUPPEMØTE - FORSKNINGSPARKEN, OSLO

INVITASJON TIL BRUKERGRUPPEMØTE
MIKE Powered by DHI brukergruppemøter tilbyr deg en unik mulighet til å lære
om real-time programmer, de nyeste programvare oppdateringene og dele
kunnskap og erfaringer med andre brukere, DHI modellører og kolleger.
I år er det tolv år siden vi arrangerte en samling for brukere av MIKE i Norge
første gang og det er syv år siden vi hadde første samlede brukergruppemøte for
Sverige og Norge. Vi er svært glade for å kunne fortsette denne tradisjonen med
å arrangere MIKE brukerkonferanser sammen med Sverige og gleder oss til å se
både tidligere og nye deltakere i Oslo i November.
Årets tema er MIKE Powered by DHI blant annet med keynote session;
’Operational Real Time Control and Warning System for Urban Areas and
Receiving Waters’ av Henrik Frier, Århus Vann.
På neste side finner du et foreløpig program og informasjon om påmelding.
For å få de seneste oppdateringer, følg med på nettsiden som er opprettet for
brukergruppemøtet 2015:
http://worldwide.dhigroup.com/no/norway-sweden-ugm
Vi ser frem til å se deg i Oslo i november.

HIGHLIGHTS
 Møt MIKE-eksperter fra DHI
 Etablere og opprettholde kontakter
 Få de siste MIKE-nyhetene
 Få tips og triks om modellering
 Få inspirasjon og idéer
 Få innblikk i andre virksomhetsområder

innen vann og miljø
 Nytt om internett lisens

VIKTIGE DATOER
 Brukergruppemøte: 18-19 november 2015
 Early bird registrering: 1 oktober 2015

LOKALITET
Ciens Toppsenter i Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

OM BRUKERGRUPPEMØTET 2015
DHI Sverige og DHI Norge ønsker
brukere av MIKE Powered by DHI
velkommen til et nytt felles
brukergruppemøte. Denne gangen
samles vi i Forskningsparken i Oslo,
der også DHI har sitt Oslo-kontor.

© DHI

 MIKE Powered by DHI

Vi har i år gleden av å presentere en
samlet paraply for alle MIKE
produkter under den nye tittelen
MIKE Powered by DHI, der tidligere
MIKE CUSTOMISED by DHI
produkter også er å finne.

 Møt våre eksperter

I år har vi også samlet noen av våre
eksperter fra ulike fagområder som
Cities, Water resources og Coast and
sea solutions, slik at det er
muligheter for å gå i dybden på
bruker relaterte spørsmål til
programvaren og løsningene.
 Nyheter i MIKE 2016 releasen

Vi har også gleden av å kunne
presentere nyheter for MIKE 2016
releasen som kommer i løpet av
høsten 2015.

 Brukerpresentasjoner

Det vil som vanlig også være
interessante presentasjoner fra
brukere av ulike MIKE produkter og
fra ulike fagområder. I tillegg vil vi i
DHI presentere noen eksempler på
egen bruk av modellverktøyene.
Vi har fortsatt noen åpne plasser
igjen for brukerpresentasjoner og
oppfordrer deg til å ta kontakt med
oss dersom du har et spennende
prosjekt å fortelle om.

BRUKERGRUPPEMØTE PRELIMINÆRT PROGRAM
Onsdag 18. november
10:00 - 10:30

Registrering

10:30 - 10:40

Velkommen til dag 1

10:40 - 11:40

Prosjektpresentasjoner DHI

11:40 - 12:30

Brukerpresentasjoner

12:30 - 13:30

Lunsj og hyggelige samtaler med MIKE brukere

13:30 - 15:00

MIKE Powered by DHI - Meet the experts

15:00 - 15:20

Pause

15:20 - 16:20

MIKE Powered by DHI - Meet the experts fortsetter

16:20 - 17:00

Spørsmål og diskusjon samt oppsummering

19:00

Middag

PRISER
Begge dager

3900 NOK*

1 dag

2900 NOK*

Deltakere som holder
en brukerpresentasjon

1.400 NOK

Early bird registrering

-20%

(innen 1. oktober )
*Dersom du ikke har anledning til å delta på den
felles middagen, blir det trukket fra 500 NOK i
deltakerprisen.

Pris inkluderer konferansemateriell, lunsj og
småmat/kaffe/te samt onsdagens felles
middag.
PÅMELDING
Påmelding finner du online her:
www.theacademybydhi.com/coursesessions/ugm-2015-norway-sweden13600000-03

Torsdag 19. november
09:00 - 09:10

Velkommen til dag 2

09:10 - 10:00

Keynote - Operational Real Time Control and Warning Systems
for Urban Areas and Receiving Waters (Henrik Frier, Århus Vand)

10:00 - 10:30

MIKE FLOOD

10:30 - 10:50

Pause

10:50 - 12:30

Brukerpresentasjoner

12:30 - 13:30

Lunsj (fortsett gjerne de hyggelige samtalene)

13:30 - 14:30

News in MIKE Powered by DHI
(Coast and sea, Water Resources, Cities)

14:30 - 14:50

Pause

14:50 - 15:20

News in MIKE Powered by DHI fortsetter.

15:20 - 15:50

User time; ønsker for framtidige versjoner, ideer, tips og triks

15:50 - 16:00

Avslutning

HOTELL I OSLO?
Vi har reservert et antall rom på
hotell Scandic Holberg som ligger sentralt i
Oslo. Reservasjonen gjelder til den 17.
oktober.
Bestilling skjer ved direkte kontakt til
hotellet. Benytt referansenummer 45641373
ved bestilling.
MER INFORMASJON
Du kan finne mer informasjon på
http://worldwide.dhigroup.com/no/norwaysweden-ugm
Ved spørsmål ta kontakt med Rune
Christensen på rch@dhigroup.com eller på
+47 45 91 08 14.
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THE ACADEMY BY DHI
THE ACADEMY handler om kunnskapsbygging og deling. Med våre aktiviteter for
kompetanseutvikling og kapasitetsbygging sørger vi for at du er rustet til å finne og bruke de
riktige løsningene til dine unike utfordringer.
THE ACADEMY omfatter alle DHIs globale opplærings- og kursaktiviteter. Vi utvikler og
arrangerer kurspakker og tilgjengeliggjør forskningsresultater via ekspertfora, nettverk,
partnerskap og teknologi. Vi deler våre erfaringer med våre partnere for å gjør en forskjell i
verdens vannmiljøer.
MIKE Powered by DHI kursene fokuserer på praktiske ferdigheter, hands-on øvelser og
lærer deg hvordan du får mest mulig ut av din programvare. Disse kursene gir deg også en
forståelse av MIKE verktøyenes sterke egenskaper til oppbygging av
beslutningsstøttesystemer.
Tematiske kurs omfavner en rekke aktuelle temaer innen alle våre kompetanseområder,
slik som klimatilpasning eller håndtering av integrerte vannressurser. De gjør deg i stand til å
utnytte konsepter, applikasjoner og beslutningsstøtteprinsipper spesifikt for din bedrifts aktuelle
prosesser.
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