Ny teknik - tema för turismkonferens
Femtio deltagare från hela Sverige har samlats till en
turismkonferens på Dundret. Det handlar om den nya tekniken
som erbjuder nya möjligheter för turismen, GPS och GIS.
- Syftet med seminariet är att sprida information och etablera
kontakter, säger Lars Hansen.
Konferensen på Dundret pågår i två dagar och handlar om
turismnäringens nya möjligheter inom teknikområdet.
- Intresset för kartor och navigering är stort. Ett bra tecken på det är att
årets julklapp år 2007 var en GPS. Denna teknik ligger rätt i tiden för att
ge turismnäringen nya utvecklingsmöjligheter, säger Jan Kemi, vid
företaget Natureview.
Bland deltagarna finns representanter för Kalix kommun, Gällivare
kommun, Nutek, Sameportalen, Högskolan i Dalarna, Kalix kommun,
Ockelbo kommun, Örnsköldsviks kommun, Riksantikvarieämbetet med
flera.
Behöver information
Under onsdagen talade Ingemar Bengtsson, Navteq, om nödvändigheten
av att placera resenären på kartan. Det är inte bara den bilburne turisten
som behöver guidning.
- Navigation är ett individbehov och det behövs specifik information för
guidning till fots. Fotgängare behöver information om staden, om parker,
gångbanor och bostadsinformation, säger han.
Här ligger fokus på storstadsturismen och de fyra största städerna i
Sverige
- Men det kommer mera, säger Ingemar Bengtsson.
Skattjakt med GPS
Under eftermiddagen demonstrerades modern teknik inom GIS
(geografiska informationssystem) och GPS (global positionering system,
ett globalt satellitsystem som ger möjligheter till navigering och
positionering).
Dagen avslutades med en paneldebatt som leddes av Magnus Bohlin,
Högskolan i Dalarna.
I dag fortsätter konferensen med en skattjakt med GPS, ledd av Elisabeth

Landby, Sole adventure. Sedan följer en rad föreläsningar i ämnet teknik
och turism. Fjällräddningen talar om GIS för säkrare fjällturism. Ann-Marie
Andersson och Glenn Douglas, Kalix kommun, om vandringsleder och
fiskeinformation på internet.
God nytta för turistbyråer
-

Konferensen bidrar till en god användning av informationstekniken,
bra för turismen och bra för de turistande, säger Lars Hansen, GI
Norden.
Linda Yhr, som representerar Förtur, är övertygad om att den nya
tekniken kommer att ha stor betydelse för turistbyråerna i Sverige.
Här finns möjligheter att få ut information på ett effektivt sätt och
även öka intäkterna på sikt.
Dennis Bederoff, representant för Nutek, säger att den nya tekniken
är ett utomordentligt verktyg för turismen.
- Turistbyråerna sitter på god information om evenemang, platser
och aktiviteter. I framtiden kommer GPS att finnas i
mobiltelefonerna, säger han.
Arrangörer av konferensen är Nutek, föreningen GI Norden samt
turismorganisationen Förtur.

Toni kommentar:
Bra att det sprids kunskap om en teknik som alla borde känna till,
egentligen, men hur löser man dylika problem när stora delar av
turistnäringen saknar bredband?
Det är som att sälja en Mercedes utan hjul, tja dom kommer
senare men köp karossen så länge.
Och så har skattebetalarna än en gång betalat en rad personer
resor och uppehåll, NUTEK vad sysslar ni med?

