
Nieuwsbrief April 2010

Geachte lezer,

Met deze nieuwsbrief willen wij 
u informeren over onze nieuwe 
ontwikkelingen en producten.

In deze nieuwsbrief komen de 
volgende punten naar voren:

• Viking Dredge

• Ceeducer Pro

• Ashtech Nieuws

• Sidescan Sonar

• Beursdeelname 2010

Wij wensen u veel leesplezier!

Wilt u meer informatie over ons 
of over onze producten dan zijn 
wij u graag van dienst!

Vernieuwde Viking Dredge software
Viking Dredge is specifiek ontworpen voor gebruik op een breed 
scala aan baggerschepen, variërend van een kleine cutterzuiger tot 
een grote zeegaande sleephopperzuiger.

Viking Dredge borduurt 
voort op de fundamenten 
en het succes van de 
reeds bestaande Viking 
Navigation software. 

Met Viking Navigation als 
basis maakt Viking Dredge 
gebruik van dezelfde 
bedieningsgemakken en 
uitgebreide navigatie 
functionaliteit. Naast de 
bestaande Navionics en Autocad DXF ondersteuning, is Viking 
uitgebreid met ondersteuning voor 3D DTM, XYZ Matrix en ASCII 
XYZ bestanden. Met directe ondersteuning voor een grote variëteit 
aan bagger sensoren zoals hoekmeters, dieptemeters en 
druksensoren kan Viking Dredge het gehele baggerprocess 
visualiseren en registreren. 

Naast het gebruik op baggerschepen is Viking Dredge inzetbaar op 
zowel draadkranen als hydraulische kranen. Gebruikmakend van 
een RTK GPS, inclinometers en een eventuele draadlengte meting 

kan Viking Dredge, met 
centimeter 
nauwkeurigheid de 
werkzaamheden van ieder 
type graafmachine 
aansturen conform een 3D 
ontwerp.

Met de komst van Viking 
Dredge is de Viking 
software fors uitgebreid. 
Met de lichte Target versie, 

de uitgebreide Navigation versie voor geavanceerde plaatsbepaling, 
en de nieuwe Viking Dredge is Viking inzetbaar op een divers 
aantal schepen, baggermachines en grondverzetmachines.



Beursdeelname 2010
Voor de komende periode zijn wij aanwezig 
op een aantal relevante vakbeurzen. 
Hieronder treft u een overzicht met 
bijbehorende informatie:

On & Offshore – Gorinchem
Een specifieke en professionele vakbeurs, 
waar u op de hoogte wordt gebracht over 
ontwikkelingen en noviteiten in uw branche; 
"olie-, gas-, (petro) chemische en 
baggerindustrie", zeker uw bezoek waard.

Dinsdag 30 maart 13:00 - 21:00 uur
Woensdag 31 maart 13:00 - 21:00 uur
Donderdag 1 april 13:00 - 21:00 uur

Standnummer: 248

Construction & Shipping 
Industry
Construction & Shipping Industry Gorinchem 
is drie dagen lang een regionaal platform 
waar ondernemers en relaties uit de 
technische, metaalverwerkende en 
maritieme branche elkaar ontmoeten.

Dinsdag 27 april 14:00 - 22:00 uur
Woensdag 28 april 14:00 - 22:00 uur
Donderdag 29 april 14:00 - 22:00 uur

Standnummer: 253

Offshore Energy - Den Helder
De beurs, die zich richt op de internationale 
offshore, olie & gas- en energiemarkt, is het 
enige evenement in Nederland waar een 
beurs gecombineerd wordt met een 
conferentieprogramma over de laatste 
ontwikkelingen en nieuwste markten in de 
offshore sector.

Donderdag 7 oktober 10:00 – 17:00

U bent van harte welkom op onze stand!
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Ceeducer Pro Echo Sounder
De hydrografische alles-in-één echo sounder 
'Ceeducer Pro' is uitgebreid met een aantal 
DGPS en RTK oplossingen. Ook beschikt de 
nieuwe Ceeducer Pro over een vernieuwde 
accu technologie en een aanzienlijk 
nauwkeurige Hemisphere DGPS ontvanger.

Naast de bestaande Ceeducer Pro met 
ingebouwde sub-meter nauwkeurige DGPS 
ontvanger, bestaat nu tevens de 
mogelijkheid voor een ingebouwde RTK GPS 
en het ontvangen en verwerken van 
Omnistar DGPS correcties.

Tevens wordt standaard bij iedere Ceeducer 
Pro een ruggedized en geheel waterdichte 
Peli Case geleverd voor transport en opslag 
van de Ceeducer en GPS antenne.

Magellan wordt Ashtech
De naam Magellan Professional, met name 
bekend van de Aquarius RTK GPS, het 
landelijke Rijkswaterstaat LRK netwerk, en 
het 3011 DGPS kompas, heet vanaf januari 
2010 Ashtech.

Onder deze nieuwe naam zullen de 
komende periode een aantal vernieuwende 
producten op de markt worden gebracht!

Ashtech Proflex (Duo) Lite
Tezamen met de naamswijziging brengt 
Ashtech twee nieuwe innovatieve GPS 
producten op de markt.

De Proflex Lite en 
de Proflex Lite Duo 
bestaan uit 
compacte (RTK) 
(D)GPS oplossingen 
met ondersteuning 
voor o.a.:

• GPS/GLONASS
• Ashtech Instant RTK
• LRK Ontvangst
• GPS Kompas

Sidescan Sonar & Viking 
Survey
Naar aanleiding van een explosieve vraag 
naar sidescan sonar is Viking Survey 
uitgebreid met ondersteuning hiervoor.

De sidescan data wordt in real-time 
ingelezen en weergegeven in het Viking 
programma. Tegelijkertijd wordt de data 
verwerkt in een matrix grid en 
geprojecteerd in de navigatiekaart.

De sonar data wordt tevens opgeslagen 
tezamen met GPS en heading informatie 
voor verwerkingen en controle in onze 
Viking Process software.

Meer informatie vindt u op onze website:  www.ctsystems.eu
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