
Hotnews en indrukken Esri UC 2014 San Diego 



Indrukken en beleving 
– Verschillen met 1998 en enkele cijfers 
– Opening en wat is bijgebleven 
– Ontwikkelingen 
– Presentatie integratie SAP en Geo.e 
– Enkele workshops / presentaties 
– Vragen aan Esri team 
– Ontspanning 
– Overall gevoel 
– Extraatjes 
– Foto’s 

 



Verschillen 1998 – 2014 
1998 2014 

Integratie met grootschalig Integratie met business 

Afdeling GEO Team Geo 

ArcView 3 ArcGIS Pro 



Enkele cijfers 
– 16.000 deelnemers 

 
– 1.200 sprekers 

 
– 1.500 mensen Esri staf 

 
– 342 demo's 

 
– 51.523 uur sessies (5 jaar)! 

 
– 9 grote video-schermen 

 
– ca 165 bedrijven 

 
 

http://www.esri.com/landing-pages/events/uc2014/uc-infographic-2014?utm_source=esri&utm_medium=email&utm_term=43201&utm_content=cta&utm_campaign=uc_2014


Opening 
 



 



 



Wat is mij bij gebleven? 

– Jack Dangermond: gebruik, visie, ontwikkelingen 
– GeoDesign; “De toekomst maken we zelf” 
– Enterprise GIS Award aan Shell Nederland 
– Presentatie van de Port of Rotterdam; 3 klikken! 
– Nederland nadrukkelijk aanwezig op conferentie; 

Shell, Rotterdam, Noord-Brabant, Alliander en anderen. 
Aandacht Kadaster met automatische kaartgeneralisatie 



Nog meer bij gebleven ... 
– Geodata vanuit bron verrijken en ontsluiten via 

atlassen, storymaps, briefing books ed 
– Veel 3D data; met name voor Geodesign 
– Veel Realtime- en Big-data;  
– Monitoring en besluitvorming via Dashboards 
– Alle nieuwe ontwikkelingen binnen ArcGIS Pro 

 
– Belangrijkste ontwikkelingen; met dank aan J.D. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Presentatie Integratie SAP en Geo.e 
– Hoofdlijn: 

• integratie: Financiën, Eigendommen, GIS, Contracten 
• koppelingen: SAP-BO, Corsa, Ruimtelijke Plannen, Streetview 
• één werkelijkheid, één werkomgeving 

– Stealth technologie! 
– Internationaal project team 
– Presentatie en vervolg 



Enkele workshops / presentaties 
Niet allemaal echt nieuw; wel verbeterd, meer geland 
 
– Workflow manager 

 
– Esri Maps for Sharepoint 

 
– Dashboard toepassingen 



Vragen aan Esri team 
– Clustering en heatmaps in ArcGIS Online?  

 
– Mouse over effecten (hoover) in AGO 

 
– Meer info over gebruik van AGO 

• anonymus 
 

• named users 



Ontspanning 
– SAP-GEO.e avond (dinsdag) 

 
 

– Nederlandse avond (woensdag) 
 
 

– Balboa park (donderdag; niet geweest) 
 
 

– Midway 



Overall gevoel 
 

– Geo is meer dan kaartjes maken!  
 

– Geo overal meer geïntegreerd in werkprocessen; haarvaten!  
 

– De toekomst maken we zelf; Geodesign 
 

– Vanuit inhoud via specialisme terug naar inhoud 



Extraatjes 

– GeoNET; the Esri community 
• http://www.esri.com/events/user-conference 

– Plenaire Video’s 
• http://www.esri.com/events/user-conference/agenda/plenary 

– iPad apps: 
• ArcNews 
• ArcUser 
• Esri Books 
• Spatial Agent 
 

http://www.esri.com/events/user-conference
http://www.esri.com/events/user-conference/agenda/plenary
http://www.esri.com/events/user-conference/agenda/plenary


Sfeer foto’s? 
– https://m.flickr.com/#/photos/esri/sets/ 

 

https://m.flickr.com/#/photos/esri/sets/

	Hotnews en indrukken Esri UC 2014 San Diego
	Indrukken en beleving
	Verschillen 1998 – 2014
	Enkele cijfers
	Opening
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Wat is mij bij gebleven?
	Nog meer bij gebleven ...
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Presentatie Integratie SAP en Geo.e
	Enkele workshops / presentaties
	Vragen aan Esri team
	Ontspanning
	Overall gevoel
	Extraatjes
	Sfeer foto’s?

