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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 Software 
Modules

• Vernieuwde 
producten

• Beursdeelname 
2010

Wij wensen u veel 
leesplezier!

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

Uitbreiding Viking Software Modules
Het aanbod van de Viking software modules is uitgebreid met een aantal 
nieuwe modules. Direct gebaseerd op vragen uit de markt bieden deze 
nieuwe modules gespecialiseerde functionaliteit en oplossingen.

Deze software modules kunnen worden toegevoegd aan een bestaande 
Viking Navigation of Viking Dredge installatie.

Anchoring Module

Met behulp van deze module kunnen de 
ankerlocaties van ieder anker nauwkeurig 
gepland en uitgevoerd worden. Ieder 
anker is gekoppeld aan een exacte locatie 
op het schip waarvan de precieze afstand 
naar het anker continu beschikbaar is.

Gridding Module

De Gridding Module is met name effectief 
voor gebruik op kraanschepen. Na het 
inladen van een raster bestand wordt 
Viking zich bewust van de locatie van 
ieder vak. Aan ieder vak kan een waarde 
worden gekoppeld voor het aantal 
geplande handelingen. Deze kunnen 
vervolgens tijdens de werkzaamheden 
gemakkelijk worden gemarkeerd.

Distance Controle Module

Deze module visualiseert continu van één 
of meerdere punten op het schip naar 
één of meerdere locaties een exacte 
afstand en koers. Tevens is het mogelijk 
om voor bepaalde controle punten een 
alarm in te stellen, gebaseerd op een 
minimum en maximum afstand naar een 
locatie.

Network Module

De Network Module visualiseert andere 
schepen waarvan de positie en 
bijbehorende gegevens draadloos door 
een Viking systeem worden verzonden. 
De layout van de schepen kunnen met 
centimeter-nauwkeurigheid en meerdere 
keren per seconde worden verzonden.



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

Offshore Energy 2010 - Den Helder
De beurs, die zich richt op de internationale 
offshore, olie & gas- en energiemarkt. De derde 
editie van Offshore Energy biedt ruimte voor 
meer exposanten. De organisatie verwacht ruim 
200 exposanten!

Gezien de verwachte drukte is het raadzaam om 
uw bezoek van te voren te registreren op de 
website: www.offshore-energy2010.nl

Donderdag 7 Oktober 10:00 - 19:00 uur
Hal 60F - Standnummer 82

On & Offshore – Gorinchem
On & Offshore is een gespecialiseerde vakbeurs 
gericht op de olie-, gas-, duurzame-, 
petrochemische- en baggerindustrie. Met deze 
vakbeurs wordt een netwerkplatform geboden 
aan ondernemers en bedrijven om o.a. huidige 
en potentiële relaties uit deze branche te 
ontmoeten, producten en/of diensten onder de 
aandacht te brengen, informatie uit te wisselen 
en ideeën op te doen.

Dinsdag 29 maart 12:00 - 20:00 uur
Woensdag 30 maart 12:00 - 20:00 uur
Donderdag 31 maart 12:00 - 20:00 uur

Construction & Shipping Industry
Construction & Shipping Industry Gorinchem is 
drie dagen lang een platform waar ondernemers 
en relaties uit de technische, metaalverwerkende 
en maritieme branche elkaar ontmoeten. Op 
deze vakbeurs treft u een volledig aanbod van 
producenten, importeurs, constructeurs, 
groothandelaren en toeleveranciers uit de 
elektrotechnische- en metaal industrie, 
maritieme industrie en installatietechniek.

Dinsdag 10 mei 13:00 - 21:00 uur
Woensdag 11 mei 13:00 - 21:00 uur
Donderdag 12 mei 13:00 - 21:00 uur

You are more than welcome to visit us!
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Nieuwe Satelline 3AS(d) Easy
De welbekende en oerdegelijk Satel 3AS(d) radio 
zender/ontvanger heeft een vernieuwde versie 
genaamd de Satel Easy.

Deze vernieuwde Satel stelt de gebruiker in 
staat om de gewenste frequentieband, liggend 
tussen de 403 en 473 MHz, zelf gemakkelijk in 
te stellen.

Uiteraard is deze 
vernieuwde Satel geheel 
compatibel met de 
bestaande Satel 3AS(d) 
producten.

Vernieuwde Hemisphere GPS
Hemisphere GPS heeft onlangs de prestaties en 
mogelijkheden van het bestaande GPS kompas 
producten uitgebreid. 

De nieuwe producten bieden ondersteuning voor 
heave, pitch en roll. En dankzij nauwkeurigere 
interne sensoren bieden zij verbeterde en 
snellere prestaties voor de koersberekening. 

De naamgeving voor de vernieuwde producten is 
opgewaardeerd naar V101/V111 voor de smart 
antenne en VS101/VS111 voor de sensor unit.

Javad Sigma RTK GPS Kompas
De reeds bestaande Javad Sigma RTK GPS is 
uitgebreid met ondersteuning voor 
koersbepaling op basis van GPS en GLONASS 
satellieten simultaan.

De Javad Sigma is een compacte alles-in-één 
GPS/GLONASS RTK/Heading ontvanger. Deze 
ontvanger biedt onder andere ondersteuning 
voor:

• 100Hz GPS/GLONASS/GALILEO

• Waterdichte en ruggedized behuizing

• Ingebouwde accu voor 15 uur gebruik

• Ingebouwd GSM Modem

• Ingebouwd UHF Modem

For more information please visit our website:  www.ctsystems.eu
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GEODREDGE

Coming soon....
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