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NORSK-SVENSKT MIKE POWERED BY DHI
ANVÄNDARMÖTE - FORSKNINGSPARKEN, OSLO

INBJUDAN TILL ANVÄNDARMÖTE
MIKE Powered by DHI användarmöten erbjuder unika möjligheter att uppdatera
sig kring onlineapplikationer, de senaste funktionerna i MIKE verktygen och
utbyta kunskap och erfarenheter såväl andra MIKE användare som DHI:are.
Det är tolv år sedan ett MIKE användarmöte arrangerades i Norge första
gången, och sju år har gått sedan vårt första, gemensamma möte för Sverige
och Norge. Vi gläds åt att kunna fortsätta denna trevliga tradition och hoppas få
se såväl gamla som nya användare i Oslo.

HIGHLIGHTS
 Möt MIKE-experter från DHI
 Etablera och underhåll kontakter
 Ta del av de senaste MIKE-nyheterna
 Tips og tricks om modellering
 Få inspiration og idéer
 Få insyn i andra verksamhetsområden

inom vatten och miljö

Årets tema är det nya begreppet MIKE Powered by DHI som omfattar såväl det
välkända MIKE by DHI som onlinekomponenter och det som tidigare kallades
MIKE Customised. Vår keynote session ’Operational Real Time Control and
Warning System for Urban Areas and Receiving Waters’ av Henrik Frier, Århus
Vann speglar detta tema väl. Dessutom kommer vi att presentera nya, moderna
tekniker för MIKE-produkternas licenshantering!

VIKTIGAE DATUM
 Användarmöte: 18-19 november 2015
 Early bird registrering: 1 oktober 2015

LOKAL

På nästa sida finner du ett tidigt programutkast och information om anmälan.
Se vår webbsida för löpande uppdateringar:
http://worldwide.dhigroup.com/no/norway-sweden-ugm
Vi ser fram emot att träffas i Oslo i november!

Ciens Toppsenter i Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

OM ANVÄNDARMÖTET 2015
DHI Sverige och DHI Norge välkomnar
MIKE Powered by DHI användare till
ett nytt gemensamt möte. Denna gång
samlas vi i Forskningsparken i Oslo,
där DHI även har sitt Oslo-kontor.
 MIKE Powered by DHI

© DHI

Inom detta nya namn kommer
framöver alla MIKE verktyg erbjudas
som «off-the-shelf» produkter, dvs
även de delar som tidigare var MIKE
Customised.

 Möt våra experter

Liksom tidigare har vi samlat några
av våra experter inom olika
fackområden som Cities, Water
resources och Coast and sea, vilket
ger utmärkta möjligheter att gå på
djupet med frågor och funderingar
kring MIKE och olika angreppssätt.
 Nyheter i MIKE 2016 releasen

Givetvis är vi också glada att kunna
presentera nyheter i MIKE 2016
releasen som kommer under
senhösten 2015.

 Användarpresentationer

Som vanligt blir det en mängd
intressanta användarpresentationer
av MIKE produkter från olika
fackområden. Även DHIs egna
modellörer kommer att visa exempel
på tillämpningar av modellverktygen
Vi har fortfarande lediga tider i
programmet och uppmanar dig som
vill presentera att ta kontakt med oss
så snart som möjligt! Presentationer
sker på skandinaviska eller engelska.

ANVÄNDARMÖTE, PRELIMINÄRT PROGRAM
Onsdag 18 november
10:00 - 10:30

Registrering

10:30 - 10:40

Välkommen till dag 1

10:40 - 11:40

Presentationer av modelltillämpningar, DHI

11:40 - 12:30

Användarpresentationer

12:30 - 13:30

Lunch och mingel med andra MIKE användare

13:30 - 15:00

MIKE Powered by DHI - Meet the experts

15:00 - 15:20

Paus

15:20 - 16:20

MIKE Powered by DHI - Meet the experts fortsätter

16:20 - 17:00

Frågor, diskussion och summering

19:00

Gemensam middag

Torsdag 19 november

PRISER
Bägge dagarna

3900 SEK*

En dag

2900 SEK*

Deltagare som håller
en användarpresentation

1.400 SEK

Early bird registrering

-20%

(innan 1 oktober )
*Ifall du inte har möjlighet att delta vid den
gemensamma middagen reducerar vi avgiften med
500 SEK.

Avgiften är exkl. moms och inkluderar
konferensmaterial, lunch, fika samt
onsdagkvällens gemensamma middag.
ANMÄLAN
Anmälan online hittar du här:
www.theacademybydhi.com/coursesessions/ugm-2015-norway-sweden13600000-03
HOTELL I OSLO?
Vi har reserverat ett antal rum på
hotell Scandic Holberg som ligger centralt.
Reservationen gäller till den 17 oktober.

09:00 - 09:10

Välkommen till 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

Paus

10:50 - 12:30

Användarpresentationer

Du finner ytterligare information på

12:30 - 13:30

Lunch (fortsätt mingla!)

http://worldwide.dhigroup.com/no/norwaysweden-ugm

13:30 - 14:30

Nyheter i MIKE Powered by DHI
(Coast and sea, Water Resources, Cities)

Vid frågor kontakta Sten Blomgren på mail
sten.blomgren@dhi.se eller tel.
+46 40 98 56 83.

14:30 - 14:50

Paus

14:50 - 15:20

Nyheter i MIKE Powered by DHI fortsätter

15:20 - 15:50

Användarnas tid; önskemål för kommande versioner, idéer, tips
och tricks

15:50 - 16:00

Avslutning och trevlig hemresa!

Bokning sker direkt till hotellet på tel.
+47 23 15 72 00. Ange referensnummer
45641373.
MER INFORMATION
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THE ACADEMY BY DHI
The ACADEMY by DHI erbjuder en palett av kurser och andra kompetenshöjande
lösningar utformade för att passa just dig och din organisations behov och utmaningar. Vi har
både återkommande introduktionskurser och skräddarsydda varianter. De senare baseras ofta
på kundens egna data och problemställningar och båda typer kan erbjudas såväl hos DHI som i
era egna lokaler!
MIKE Powered by DHI kurserna fokuserar på praktiska färdigheter, hands-on övningar och
hur man får ut mesta möjliga av sin investering i DHIs programvara, vare sig det handlar om
traditionell hydrologisk/hydraulisk modellering eller beslutstödssystem online.
Tematiska kurser behandlar tillämpning av koncept, applikationer och
beslutstödsprinciper över hela verksamhetsprocessen inom områden såsom fiskodling &
lantbruk, energi, klimatförändringar, översvämning, kust & hav, yt- & grundvatten, urbant
vatten, industri, miljö & ekosystem, produktsäkerhet & miljörisker etc.
Våra utbildare är vana yrkespersoner, något som säkerställer att du får handledning
baserad på verklig erfarenhet och konkreta svar på dina frågor.

DHI Sverige AB, huvudkontor
Drakegatan 6
SE-412 50 Göteborg
+46 31 80 97 90
mikebydhi.se@dhigroup.com
worldwide.dhigroup.com/se

