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STABILITET OCH KONTINUITET !
Året har börjat bra, men det  går fort. Första kvartalet
kan redan summeras. Inga "vinstvarningar" i sikte !
Vi har påbörjat vårt sextonde verksamhetsår och kan
glädja oss åt fortsatt mycket positivt gensvar från
både gamla och nya kunder. Vi får många lovord för
vår snabba och effektiva service. Vi är stolta över att
vi, fortfarande utan kostnad för våra kunder, kan ge
support på de system som vi levererade för femton år
sedan. Snacka om kontinuitet !  Kanske också lite
unikt för branchen.

GIT 2001
9-12 maj ställer vi traditionsenligt ut på MBK-mässan,
i år på Stockholmsmässan i Älvsjö. Den här gången
skickar vi inte ut några biljetter. Dessa få Ni trycka
upp själva via Internet. www.geoit.org. Som vanligt är
det gratis att besöka utställningen.
Även i år bjuder vi kanske också på någon liten
överraskning, men vi lovar att lämna dragspelet
hemma.

BOTTEN MED PSION/GPS/EKOLOD.
När Martin Henningsson på Mätkonsulten i Kungälv
häromdagen fick i uppdrag att kartlägga havsbotten i
en småbåtshamn på västkusten, satte vi ihop ett

smidigt system baserat på GEODOS, GPS och
GARMINS Fishfinder. Martin hade redan all
utrustning förutom själva ekolodet och lite kablar.
Kostnaden stannade därför vid endast ett par
tusenlappar. Systemet som synkroniserar det hela
ingår  nu i GEODOS fr.o.m ver 11.49 som finns
tillgänglig på Internet. Du kan mäta på tid, sträcka
eller punktvis i förhållande till valfria referenslinjer. Du
får även kontinuerlig grafisk redovisning av mätta
punkter. Hör gärna av Dig om Du vill komplettera Din
egen utrustning. Du kan t.o.m köpa båt av oss. Vi
kanske även ordnar någon kurs på sjön i vår om det
finns intresse. Ring så berättar vi mera !

GPS-SEMINARIET
Vårens GPS-seminarium på lantmäteriet i Gävle blev
en succé. Det var två dagar med mycket folk och
många intressanta föredrag. Som vanligt fick vi
leverantörer visa vad utrustningarna går för under
realistiska förhållanden.

Snön vräkte ner. En av nyheterna var att vi för första
gången fick prova NEW-RTK (Nätverks-RTK) via
GSM-telefon. Spännande utveckling ! Som en extra
krydda fick vi på kvällen lyssna till den synnerligen
goa rallytjejen från Värmland, Tina Törner. Hon
berättade om hur man använder GPS i ökenrallyt
Paris-Dakar.

VIKER DATA AB - 15 ÅR I APRIL
Den 5 mars 1986 höll vi vår första, konstituerande
bolagsstämma där vi beslöt att bilda Viker Data AB.
Vårt registreringsbevis är daterat 1 april samma år,
så nu fyller vi 15 år. Vi tackar på förhand för alla
gratulationer.
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3G OCH GEPOC
GEODOS heter våra system sedan femton år. Vi har
förnyat det gamla fina varumärket GEODOS. Men för
att markera en ny EPOK har vi numera även ett nytt
varumärke som heter GEPOC.

Det är framförallt för att associera till ny mobil
datateknik och en uppgradering till operativsystemet
EPOC32 som vi nu lanserar GEPOC. Det kommer att
blomma ut i samklang med utveckling av mobilt
internet  3G och UMTS-tekniken.

GARMIN GPS
GARMIN är marknadsledande vad gäller GPS för
privat- och för marint bruk. I kombination med
GEODOS och GEPOC blir det riktiga proffs-system.
Vi är återförsäljare för GARMIN-produkterna och som
vanligt om Du köper av oss, så får Du professionell
rådgivning som är lite utöver det vanliga.

Ring eller skriv, så skickar vi den senaste GARMIN-
katalogen.

GRATIS KARTPROGRAM
Man kan idag på ett mycket smidigt sätt ansluta valfri
GPS-mottagare till PC eller fältdator och köra på en
karta i olika program.
Programmen blir bättre och bättre och billigare och
billigare. Vi kan  rekommendera ett program som är
helt GRATIS med möjlighet att scanna och kalibrera
egna kartor och sjökort. Programmet är mycket
lättkört och har en bra svensk manual. Det finns en
länk till programmet via vår hemsida www.gepoc.nu.

NEW CALEDONIA
Häromdagen fick vi anledning att titta närmare på vår
världsatlas. Via vår hemsida kom en beställning från
Nya Caledonien. Det är en ö i Stilla havet, stor som
Gotland med ett underbart klimat. Den ligger mellan
Australien och Tonga.

Funderar på att leverera personligen. Hoppas att de
vill ha en kurs där till vintern. På www.new-caledonia.com
kan man i alla fall göra ett virtuellt besök.

PROJEKTERINGENS STANDARDER
Finns det bra lösningar för att utbyta data mellan
olika system vid digital projekterings- och kart-teknik?
Svaret kanske ges på GIT2001 session nr 28 den 10
maj kl.14.30.  Välkomna att lyssna på bl.a. S-O
Axelssons från Viker Data AB erfarenheter i ämnet.
Det är Tomas Sandström från Chaos Systems som
leder eftermiddagens session om projekteringens
standarder. "Är standard något att följa eller skall vi
göra som vi alltid gjort ?" är underrubriken.

NOSTALGIHÖRNAN

Året var 1967. Hockey-Bockey laget hette VIAK. Vi
var då ett av Göteborgs bästa korplag som tog sig
direkt från lägsta serien upp till korpseriens division 1.
Där fick vi sedan kriga mot f.d. elithockeyspelare från
Frölunda och vältränade grabbar från Brandkår och
Polis. Vilka var vi då ?  Jo vi var också vältränade av
allt spring och bärande i skogar och berg. Även om vi
inte vann högsta hockeyserien så var vi i alla fall
Sveriges bästa kart-och mätkonsulter. Kanske någon
känner igen sig på bilden?


