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GEOCAD NYHEDSBREV
Hermed fremsender jeg GeoCAD’s nyhedsbrev, der denne gang har et lidt andet indhold end sædvanligt.
Nyhedsbrevet indeholder følgende:
1
2

Ny medejer af GeoCAD
Brugermøde 2011

NY MEDEJER AF GEOCAD
Det er os en stor glæde at kunne meddele, at GeoCAD netop har indgået en aftale med
Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkær, så firmaet pr. 1. juli 2011 bliver medejer af GeoCAD A/S.
Nellemann & Bjørnkjær er gennem tiden kommet med mange gode programmeringsmæssige bidrag til
udviklingen af GeoCAD-programmerne. De har i mange år foretaget egen udvikling af programmoduler til
brug i forbindelse med CAD, GIS og geodata, og vi ser meget frem til at deres ekspertise og kapacitet kan
komme alle GeoCAD-kunder til gode fremover. Nellemann & Bjørnkjær vil med deres store erfaring og
programmeringskapacitet fremover bidrage til udviklingen og styrkelsen af GeoCAD.
Samtidigt hermed har vi ansat en ung og dygtig landinspektør og programmør, Anders Kvist Simonsen, der
fra august måned i år vil være fast mand på udvikling og programmering i GeoCAD.
De nævnte tiltag er et udtryk for, at vi også fremover vil være aktive spillere på markedet til levering af CADprogrammer, der matcher tidens krav til funktionalitet.

BRUGERMØDE 2011
Pga. de organisatoriske ændringer, der har været undervejs i foråret, har vi valgt at holde det årlige
brugermøde efter sommerferien. I bedes allerede nu sætte kryds i kalenderen fredag den 7. Oktober,
hvor vi vil glæde os til at vise jer nye muligheder og forbedringer af GeoCAD.
Brugermødet bliver i år holdt på ARoS Aarhus
Kunstmuseum ligesom i 2009. I år vil vi få mulighed for at
se og opleve Olafur Elliasons imponerende kunstværk Your
Rainbow Panorama, hvor GeoCAD har haft en ikke
ubetydelig
rolle
igennem
hele
opførelsesfasen.
Yderligere information herom fremsendes efter sommerferien.

Med venlig hilsen og god sommer!
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