
BLIV EN EFFEKTIV LANDMÅLER 
MED AVANCERET TEKNOLOGI.

GEOTEAM INVITERER TIL BRUGERKONFERENCE I  LANDMÅLING:

Bliv inspireret og oplev branchens bedste service og support på nært hold.
Bliv mere effektiv landmåler ved at deltage i vores Trimble brugerkonference den 6. og 7. april 2017 
på Fænø Sund Konference Center ved Middelfart.
 
Effektivitet er nøgleordet, når vi fortæller om applikationer og hardware der kan hjælpe i din hver-
dag. På konferencen vil du blive inspireret til hvad der er af muligheder med dit udstyr for at højne 
effektiviteten. Konferencen tilsigter, at have et højt fagligt niveau og som deltager i konferencen får 
du således et indblik i de trends der er indenfor vores branche og bliver klædt på til at bringe dit 
firma i front indenfor landmålingens disciplin.
 
Ud over det faglige program vil der være rig mulighed for netværk med kolleger i branchen.

Spændende indlæg i løbet af begge dage:

FeatureIt. Ny og nemmere kodning i marken med FeatureIt. En  
app til Trimble Access der gør linjekodning til en leg!

Trimble SX10. Indlæg om den nye Trimble SX10 totalstation med ægte 
scanner indbygget.

Penmap. En ny og intuitiv app til dataindsamling der til nogle opgave-
typer kan øge effektiviteten med 10-15%.

GNSS indlæg med de nyeste praktiske danske erfaringer om opmåling 
med Beidou og Galileo.

      
En repræsentant fra Trimble kommer og fortæller om hvor Trimble er 
og er på vej hen – igen for at give dig inspiration til fremtiden.

Selvfølgelig indlæg om GPSnet.dk. Om de nyeste tiltag, om hvordan 
du kan få hurtigere hjælp med vores nye app, mv.
 

Imellem det faglige program kan vi også hjælpe dig med dit 
eget udstyr i det omfang tiden tillader det.

Det detaljeret program kan snart ses på 
www.geoteam.dk/brugerkonference
 

PRIS
Deltagelse er 3950 kr. 
Det inkluderer alle måltider, 
overnatning, velkomstpakke og 
underholdning torsdag aften. 

Tilmeld dig senest 
d. 17. marts på 

tilmeldinger@geoteam.dk

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG 
VELKOMMEN TIL TO INSPIRERENDE DAGE.


