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JUL IGEN
Det tycks vara fler jular nuförtiden. Det var ju inte alls
länge sedan sist. Som förra året kommer vi att istället
för julkort, ge en slant till de som bättre behöver.
Därför vill vi på detta sätt tacka Er, alla våra kunder
och samarbetspartners, för det år som har gått, samt
önska en GOD jul och ett GOTT NYTT ÅR.

GEPOC PÅ NYA PSION NETPAD
Så här ser det ut det nya programmet. De olika
fönstren i GEPOC är extremt tydliga och lättlästa. Allt
för att underlätta i svåra miljöer.

Displayen är uppdelad i fyra olika flexibla delar

Psion NetPad har inget hårt tangentbord. Däremot
finns tre hårda navigeringstangenter som i GEPOC
kan liknas vid GAS, BROMS och RATT på en bil. Det
är i huvudsak med dessa som man kör systemet i
fält. Med gasen fortsätter man hela tiden i
programmet, med bromsen avbryter man en sekvens
och med ratten, som har fyra pilar, kan man navigera
ibland rullgardinsmenyer och grafiska displayer. Allt
är anpassat att kunna köras med tumvantar i
köldgrader och ruskväder.

Med snabbfunktioner kan man lätt anpassa displayen

För att göra uppstart och inställningar mm. kan man
använda pekskärmen antingen direkt med
fingertopparna, eller med medföljande penna.
Grafikfönstret kan användas till kombinationer av
rasterbilder, vektorgrafik och guidningsgrafik. På

GEODOS-vis kan man enkelt och snabbt växla
mellan olika presentationsmöjligheter.

Från huvudmenyn når man den inbyggda manualen.

GEPOC körs under operativsystemet EPOC från
Symbian. Vi har nu börjat leverera de tio första
systemen med GEPOC utan kostnad.

WINDOWS CE
Psion Teklogix har presenterat en version av NetPad
med operativsystemet CeNet 4.1. Vi kommer dock
inte att se några maskiner förrän tidigast till våren.
För Er som är intresserade av tekniska
specifikationer hänvisar vi till www.psionteklogix.com.

MCK 80 ÅR
Mölndals Cykelklubb firade sitt 80-årsjubileum med
en fest den 9 november. Som huvudsponsor var vi
inbjudna till festen i den trevliga klubbstugan i
Lindome.  Den stod färdig till 60-årsjubiléet för 20 år
sedan. Som vanligt ligger mycket ideellt arbete
bakom  idrottsverksamhet och många fick diplom och
utmärkelser.

Målgång i Postgirot 2002

Våra cyklister hade också stor framgång i
Mountinbike-SM i år vilket uppmärksammades
speciellt.

GIT-MÄSSAN 2003.
Förberedelserna är redan igång för Kartdagarna på
Elmia i Jönköping. Det går av stapeln den 2-4april
2003. Vi har också anmält oss att hålla ett föredrag
med rubriken "Vårt 3:e G".
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RTK-KLIPPET
Lantmäteriets tjänster för GPS NÄTVERKS-RTK har
under året utvecklats till en succé. De allra flesta
kommuner runt Mälaren, i Skåne och i Västsverige
samt ett flertal myndigheter och konsulter har nu
provat precisionsmätning med GPS. I Göteborg
manifesterades det hela genom en pressvisning den
29:e oktober. Därvid genomfördes också  ett
gemensamt klipp av landshövdingen i Västra
Götaland och generaldirektören för lantmäteriet.

Själva fick vi äran att organisera demonstration av
systemet. Det blev direktsändning i radio P4,
reportage i SVT Västnytt, samt ett antal tidnings-
artiklar. Det som mest fångade intresset hos
journalisterna var som väntat Johan Hellström och
hans grävmaskin. Han visade på ett bra sätt hur man
kan tillämpa precisions-GPS i verkligheten. Johan
som driver ett eget företag har låtit installera givare
på sin maskin för att fortplanta de noggranna GPS-
positionerna till spetsen på själva skopan. Här passar
vårt GEPOC som en handske Vi återkommer med ett
utförligare reportage kring Johan och hans företag.

Nu fortsätter utbyggnadsplanerna för nätverks-RTK
med informationsmöten enligt följande:
Östra Götaland, möte i Växjö       3 dec 2002
Norrland,            möte i Piteå     11 dec 2002
Mellansverige,   möte i Ludvika 15  jan 2003.

NYHETER FRÅN GARMIN
Det kommer hela tiden nya fantastiska GPS-
produkter. Och systemen blir hela tiden bara bättre
och samtidigt billigare. En av de senaste är en
kombination av GSM-telefon och GPS med karta.
Den kan vi leverera till jul. Vilken julklapp ! Den heter
NAVTALK !  Köp den av oss.

Det finns mer på www.garmin.com.

NOSTALGIHÖRNAN
Nu blir det lång tillbaka i tiden. Nedanstående "elva"
med lagledare, härjade i Bromma i Stockholm 1961.
Då var Sveriges landslag i fotboll regerande VM-2:a.
Nedanstående landslag i mätningsteknik kom också
från hela Sverige. Där fanns lappar från Haparanda
och Boden, ett gäng masar från Falun och Borlänge,
stockholms-kisar och smålandsdrängar samt en och
annan skånepåg. Vi var 30 mätningsingenjörer som
hade att välja bland 60 lediga jobb, bara inom
lantmäteriet, när vi blev färdiga 1962. Ljuva sextiotal.

Om någon av Er känner igen sig på bilden är Ni
välkomna att skicka ett email till soa@viker.se. Jag
skickar tillbaka en högupplöst version av bilden med
svarsmail. Vill ni hellre ha en papperskopia i A4-
format, så går det också bra.


