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Nieuwsbrief

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de nieuwe ontwikkelingen waar
C.T. Systems zich momenteel mee bezig houdt.
30 Jarig bestaan
Sinds 1 september 2006 bestaan wij 30 jaar! In de afgelopen 30 jaar zijn wij uitgegroeid tot een
internationaal opererend bedrijf gespecialiseerd in hard- en software voor de offshore-, bagger-,
visserij- en surveysector.
Nieuw kantoor
Vanwege de groei van ons bedrijf en onze werkzaamheden zijn wij
verhuisd naar een nieuw adres in Hippolytushoef.
Tevens hebben wij door onze toenemende activiteiten in Noord-Afrika
besloten om een nieuw kantoor te openen in Algerije. Van hieruit
worden de survey werkzaamheden van de Noord-Afrikaanse
stuwmeren gecoördineerd.
Nieuwe ontwikkelingen
Naast onze eigen CTS-Tide getijde station zijn wij momenteel bezig met de
afronding van onze eigen single- en dual frequency echo sounders. Verder zijn
wij druk bezig met het ontwikkelen van een aantal nieuwe producten zoals:
–
–
–

Windows based navigatie software
Totaalpakket voor registratie en visualisatie van graafmachines
Grote uitbreiding op onze leveringen en ondersteuning van LRK systemen

Nieuwe website
Op onze vernieuwde website (www.ctsystems.eu) vindt u veel meer informatie over de diensten en
producten die wij u kunnen bieden. Op deze website vindt u tevens een download pagina waar u
verschillende evaluatie versies van onze software kunt downloaden.
Voor vragen, informatie of gewoon een praatje kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens.
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Producten aanbod

Producten aanbod
Ons producten aanbod varieert van bijvoorbeeld een enkele GPS antenne tot een volledige hard- en
software installatie op een kraan, survey- of offshore boot. Zo hebben wij in de afgelopen jaren op
vele schepen de volledige installatie verricht van alle hoek-, druk-, snelheid- en concentratie meters,
hoogwaardige centimeter nauwkeurige RTK/LRK GPS/Glonass ontvangers, GPS gebaseerde
kompassen en uiteraard alle industriële computers met daarbij onze eigen navigatie-, zuigbuis
indicatie-, beuninhoud- en productie software.
Verhuur navigatie producten
Dankzij de succesvolle verloop van ons verhuur programma hebben wij de
prijzen van al onze verhuur producten en ons Viking Crane softwarepakket
sterk verlaagd. Voor meer informatie over onze verhuur producten kunt u
terecht op onze website of via de contactgegevens onderaan deze pagina.
Custom built hard- en software
Wij staan al vele decennia vooral bekend om onze unieke custom built producten en oplossingen.
Wij hebben daarom ook zeer veel ervaring in het produceren van apparaten en software speciaal
ontworpen voor specifieke toepassingen.
Recente activiteiten
Een aantal prominente activiteiten die wij de laatste jaren hebben uitgevoerd of aan deel hebben
genomen zijn bijvoorbeeld:
– Aanleg boortunnel HSL groene hart
– Bergingswerkzaamheden M.S. Tricolor
– Registratie systeem Palm Island
– Reconstructie veerhavens Texel en Den Helder
– Processing en registratie software havens Hamburg, Bremen en Emden
– Volume en oppervlakte metingen stuwmeren Algerijnse overheid
– Zandsuppletie Hollandse kustlijn
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