
Inbjudan till workshop
tillsammans med KmK Instrument och Proceq Screening Eagle

Workshopen är för dig som arbetar med bygg, anläggning, konstruktion, inspektion, eller är fastighetsägare, och har behov att fördjupa 

kunskaperna och/eller är intresserad av framstående digital teknik för att utföra förebyggande inspektion och kontroll av mark-, stål- och 

betongkonstruktioner. 

Vi går igenom inspektionens ekosystem – från insamling av visuell information och mätdata från provning och kontroll av 

konstruktionens tillstånd tillsammans med en omfattande avbildning av underliggande strukturer med hjälp av den senaste 3D-, AI- och 

AR-tekniken – till slutlig sammanställning, rapportering och omedelbar datadelning.

Föreläsare i Stockholm och Göteborg är Shirely Underwood och Rosaly Wiegmans från Proceq Screening Eagle. Det är begränsat antal 

platser, anmäl dig idag för att säkra din plats!
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INBJUDAN TILL WORKSHOP
Dra nytta av Screening Eagles revolutionerande programvara för datainsamling och inspektion och banbrytande 
sensorteknologi. Effektiva inspektioner som utförs med hjälp av avancerade digitala hjälpmedel skapar möjlighet att 
proaktivt underhålla byggnader, konstruktioner och infrastruktur vilket står för stora värden i samhället. 



AGENDA

08:15-08:30 Introduktion av Kmk Instrument och Proceq Screening Eagle

08:30-09:45 Hur du digitaliserar inspektionen av din infrastruktur och tillgångar

09:45-10:15 Kaffepaus, demo av inspektionsprogramvara och sensorer

10:15-11:30 Hur du kan skapa en digital tvilling

11:30-11:45 Frågor och svar, avslutning

11:45-12:00 Hands-on test av inspektionsprogramvara och sensorer

01
SEPTEMBER

GÖTEBORG

Missa inte höjdpunkterna. Inspektionsprogramvaran 
INSPECT och nya markradarn GS8000. 

02
SEPTEMBER

STOCKHOLM

01 SEPTEMBER 2022
Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Göteborg

02 SEPTEMBER 2022
Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm

ANMÄLAN
Registrering sker till och med 30 augusti 2022 
E-mail: info@kmk-instrument.se 
Telefon: 021-150 160

Workshopens är kostnadsfri. Dokumentation och kaffe ingår. Antal platser är begränsade, anmäl dig snarast för att säkra din plats. 
Workshopen kommer att hållas på engelska, men förklaringar och diskussion sker självklart även på svenska.
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