
Dredge Process Monitoring Software 
De volledig vernieuwde DPM (Dredge Process Monitoring) software is 
recent geïnstalleerd op de diepwinzuiger Schelde van de firma Smals 
Dredging BV.  
DPM wordt ingezet 
voor de 
communicatie en 
visualisatie van 
het zandwinnings-
proces op de 
drijvende 
zandklasseer-
installatie Kaliwaal 
41.  

DPM is een ver 
doorontwikkelde 
versie van onze 
vorige generatie 
TDS software. 
DPM biedt niet alleen een module voor TDS Load & Draft maar kan 
ook voor 100% worden aangepast door de gebruiker om 
bijvoorbeeld een kruismeter, productiegrafieken, en een complete 
zuigbuis te visualiseren. DPM biedt ook de mogelijkheid om een 
veelvoud aan visualisatie-opties toe te voegen, conform de eisen van 
een specifiek baggerproject of voor additionele sensoren.

Beste lezer, 

Door middel van deze nieuwsbrief 
willen wij u graag op de hoogte 
brengen van onze laatste 
ontwikkelingen, projecten en 
producten. 

De laatste paar maanden waren 
met recht een explosie van 
activiteit! Een veelvoud aan 
internationale beurzen, offshore- 
en baggerprojecten door heel 
Europa en gesprekken over het 
uitbreiden van onze activiteiten in 
Afrika met ons zusterbedrijf  
CT Systems Algérie SARL. 

De combinatie van nieuwe en 
interessante projecten, vele 
nieuwe klanten en een 
onuitputtelijke vraag naar 
probleemoplossende denkkracht 
hebben ons hard aan het werk 
gehouden. 

In de achtergrond zijn de 
werkzaamheden aan onze Viking 
software gecontinueerd en dit 
heeft veel interessante en nieuwe 
mogelijkheden opgeleverd. 
Tegelijkertijd heeft ook onze 
nieuwe DPM software een hoop 
zware testsessies doorstaan en 
deze is nu volledig operationeel. 

Zoals altijd is iedereen welkom 
op ons kantoor voor een 
statusupdate van onze producten 
en diensten. 

Graag tot ziens!  

Vriendelijke groet,  

Julian van der Vaart

Nieuwsbrief Oktober 2015
De komende maanden zijn wij aanwezig op de 
beurzen Offshore Energy 2015 in Amsterdam, 
Europort in Rotterdam, en de Oceanology 
International 2016 in Londen. 

U bent uiteraard van harte welkom!

CT Systems 
The Netherlands 

De Wieken 6 
1777HT Hippolytushoef 

Tel  +31 227 591295 
Fax +31 227 593439 

info@ctsystems.eu 
www.ctsystems.eu

Viking Offshore Rental Pakket 
De afgelopen periode bracht zeer veel vraag naar ons Viking 
Offshore Rental pakket. Dankzij een verhoogde oplage van onze 
huurvoorraad konden wij deze vraag gelukkig aan. Verschillende 

‘hotshot’ mobilisaties zijn 
binnen enkele dagen door 
ons uitgevoerd en met 
hard werken en 
doorzetting zijn alle 
aanvragen succesvol 
afgehandeld. 

Het Viking Offshore pakket 
bestaat uit een 19” 
installatie-kast met dubbel 
uitgevoerde 19” industriële 
computers, onze eigen 19” 
GeoGNSS plaatsbepaling, 
industriële videoverdelers, 
zware 19” 
noodstroomvoorziening en, 
uiteraard, onze Viking 
Offshore software. 
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Viking System voor de MV Steeborg I 
Een interessante aanvraag 
voor een uitgebreide Viking 
installatie kwam tot ons via 
oude vrienden uit de 
maritieme sector. Een nieuw 
idee waar zij mee rondliepen 
vertaalde al snel in een schip 
met een aangepaste 
hydraulische graafmachine, 
met daarbij specialistische 
bagger- en survey-apparatuur. 

Een 19” installatie-kast met 
onze GeoGNSS ontvanger, 
gecombineerd met Viking 
Dredge Pro, en een veelvoud 
aan industriële 22” 
beeldschermen maken de 
installatie op het schip 
compleet.  

De graafmachine op het 
achterdek is uitgerust met een 
GeoDredge systeem, draaiend met onze Viking Dredge software. Daarbij is er een imaging sonar op het 
hulpstuk van de kraan gemonteerd om in realtime het baggerproces te visualiseren. 
Beide systemen zijn door middel van een industriële WiFi verbinding en de Viking Netwerk Module 
verbonden, met tevens een zelfstandige RTK landmeet GPS voor separate meetwerkzaamheden.  
De RTK landmeet GPS, imaging sonar, en de graafmachine sturen hun data direct naar het Viking netwerk 
aan boord en bieden zo in het stuurhuis en in de controlekamer van de opdrachtgever een compleet 
overzicht van de actuele werkzaamheden.

Op maat gemaakt 
Een speciaal verzoek was nog 
maar net bespoken met onze 
klant, of deze werd al omgezet 
naar een nieuw hardware 
project voor de ETCO groep 
uit Brazilië. 

Een GeoGNSS Base, GeoGNSS 
Rover, GeoSounder, en een 
CT-Tide werden ingebouwd in, 
door onze klant aangeleverde,  
Explorer Cases. Hierdoor is de 
ETCO groep nu voorzien van 
een uniforme reeks aan 
hydrografische survey 
apparatuur.

GeoDredge Installaties voor de van Doorn Groep 
Een letterlijke uitbreiding van enkel baggerwerkzaamheden naar toenemend meer grondwerk vond plaats 
bij de van Doorn Groep. Een nieuwe GeoDredge installatie op een kleine snijkopzuiger werd na afronding 
van het project overgezet op een hydraulische graafmachine, die op zijn beurt snel werd opgevolgd door 
een tweede GeoDredge installatie voor een tweede graafmachine. Beide machines zijn nu voornamelijk 
actief op grondverzet-projecten waar zij gebruik maken van onze Viking Dredge software.
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