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VÅREN INTE BARA PÅ G… DEN ÄR HÄR ! 
Ett säkert vårtecken är MÄTKART-konferensen. I år är platsen 
Skövde. För mig själv blir det flerfaldig NOSTALGI. I Skövde har 
jag gjort fem (5) militära repmöten under 1960-1980-talen. Jag var 
hemlig soldat i en av Sveriges så viktiga pansarbrigader. Nu kan 
det äntligen sägas. Jag var värnpliktig underrättelseofficer vid  
staben. Vi var ett gäng unga handplockade elitsoldater som 
kämpade mot en låtsasfiende som vid varje tillfälle kom från öster. 
De kom ofta i fallskärm och hade små taktiska atomvapen med 
sig. Men vi vann alltid dessa låtsaskrig. Därför lever vi fortfarande i 
ett fritt Sverige ! Eller är det kanske inte så?  Vem vet ? 
 
NYA PSION WORKABOUT PRO PÅ G…               
Så här ser den ut det nya handdatorn från Psion Teklogix. Den 
seglivade klassikern Psion Workabout MX från 1998 får en liten 
syster i juni. Alla nya Psion-datorer är nu utrustade med 
operativsystem från Microsoft. För närvarande gäller Windows 
CE.NET ver 4.2. Förhoppningsvis bör vi kunna leverera ett stabilt 
GEODOS/ GEPOC-system under sommaren på de nya datorerna. 

Psion Workabout Pro. Observera likheten med “gamla” MX. 

Psion NetPad för den som vill ha större bildskärm. 
Pro-modellen kan fås med svart/vit eller färg på bildskärmen. 
Priset blir behagligt på klassiskt Psion-manér. Läs mer på 
www.psionteklogix.com. 
 
GEODOS I RYSSLAND 
Vi har en mycket motiverad återförsäljare i Moskva. Han har 
översatt hela GEODOS till ryska med ryska bokstäver och allt. Det 
fungerar ju inte så bra på våra engelska datorer, men för Er som 
ska ut och jobba på den ryska marknaden, kan det ju vara tryggt 
att veta att det finns GEODOS-support att få även i Ryssland. 

 
Den 10-13 mars ställde vi ut på GEO+ i Moskva 
 

. 
 
RÄTT SNETT MED GEODOS I USA 
Brobygget  i Charleston fortskrider planenligt. När Du läser detta 
har de höga lutande pylonerna nått toppen. På vår hemsida kan 
Du följa brobygget  i realtid via web-kamera. Spännande bilder.          

…….   
 Bild tagen i mars strax innan ”diamant-tornen” var klara.  
Geodos används för direkt kontroll och redovisning av olika 
detaljers läge och form i tre dimensioner.  Kontrollen av den sneda 
klättergjutningen av pylonerna har underlättats med Geodos. 
Tekniken användes även i Sverige vid byggandet av Uddevalla-
bron. Känns designen igen kanske? Fast allt är större i USA. 
 
GEODOS I NORGE 
Samarbetet med Blinken A/S i Norge utvecklas på ett mycket 
fruktbart sätt. GEODOS-kurserna under februari-mars samlade 
hundratals entusiastiska deltagare. 
 

 
Svinesundsbron i mars. Det var fest då bågen göts samman. 
Våra förbindelser med Norge blir bättre och bättre för varje dag. 
Nästa sommar kommer vi att kunna köra bil på den nya vackra bro 
över Svinesund som ska förena våra länder. Så här såg det ut i 
slutet av mars då bågen just blivit klar. Bron ska invigas lagom till 
100-årsjubileet av unionsupplösningen 1905. Snart har vi 
motorväg hela vägen mellan Köpenhamn och Oslo via Malmö och 
Göteborg. 
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GIT-MÄSSAN BLEV EN SUCCÉ 
ELMIA i Jönköping är en mycket uppskattad mäss- och konferens -
arrangörer. Vi som stod i utställningsmontrarna fick nästan inte tid 
till några pauser. Det var ständigt intresserade besökare. Gäst på 
torsdagen i vår monter var Ingemar Engström från Psion Teklogix. 
Han premiärvisade nya Psion Workabout Pro på just vår mässa. 

 
Det var första gången han gästade en GIT-mässa. Han blev 
mycket  imponerad av besökarnas höga tekniska kompetensnivå. 
 

Som återförsäljare visade vi också Garmins breda GPS-sortiment. 
 
VÅRERBJUDANDE INFÖR EUROPASEMESTERN. 
Nu finns inte längre några ursäkter för att köra vilse i Europa. Köp 
en GPS. Välj mellan en modell att ha i fickan eller en som Du 
monterar med snabbkoppling på bilens instrumentpanel. Båda 
vägleder Dig med en röst  på svenska. Vi kan leverera direkt. 

 
Special priser på de senaste nyheterna från GARMIN. 
Länka in Dig på Garmin-sidan via www.viker.se så hittar Du 
massor av GPS-system som är specialanpassade för olika 
ändamål, såsom båtsport, jakt, cykling, fiske etc. 
 
NY VERSION AV VÅR BLUETOOTH-PLUGG. 
Den har blivit en succé vår Bluetooth/RS232-plugg. Nu lanserar vi 

en ny förbättrad version. enligt önskan 
med lysdioder, vattentät, 12v -anslutning samt låsmekanism.  

Vi testar den också i maskinstyrningsmiljö för att ersätta de 
nyckfylla radiomodemen. Det ser mycket lovande ut ! 

 
Klass 1 Bluetooh (+100m) håller mer än den lovar.  
 
 
GRATTIS OCH LYCKA TILL JONNY. 

 
Jonnys ”pensionstårta” 
Mitt under Chaos-konferensen i Södertälje kom ovanstående bild 
på min email via mitt WLAN (Trådlöst nätverk). Jonny som nu 
njuter av friheten var en av våra trogna kunder i Partille. En sann 
”Geodosare”.  Cederlöfs konditori bakade tårtan. Kompisarna på 
stadsbyggnadskontoret hade beställt den. Kul garnering tycker vi. 
 
MÅNGA ”GICK PÅ” VÅRT APRIL-SKÄM T 
Vi släppte ”nyheten” på vår hemsida den 1 april, att man kunde få 
sin position på ett par meter när i sin egen  mobiltelefon genom att 
slå ett visst telefonnummer.  Under ”Läs mer”  stod APRIL APRIL. 

……………..  
Men många ringde och jag måste berätta att det krävs en GPS-
telefon och att vi kan sälja sådana. Det var ingen som beställde 
någon den dagen. Kanske lurade vi oss själva. 
 
VÄLKOMMEN HEM VARJE DAG TILL 

www.viker.se   
 
Vi ger Dig aktuell information, nyheter och tips för att Du ska ha 
det bekvämt, stimulerande  och trevligt i Ditt dagliga arbete. 


