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VI ÄR MITT I VÅR 20:e VERKSAMHETS-VÅR….

BILDER FRÅN ÅRETS GIT-MÄSSA I JÖNKÖPING

…och snart är sommaren här. 2005 är vårt 20:e verksamhetsår.
Fortfarande bär samma affärsidé som för 20 år sedan. Geodesi i
handdator. Ni som har varit med oss från början kanske har märkt
att vi fortfarande ger support på de system som vi levererade vid
starten. V lovade ju då 1 års fri support men många av våra kunder
har fått både 5 10 och 15 års fri support. För att Ni ska känna Er
trygga även i fortsättningen kommer vi nu att ta betalt efter det fria
året. Detta gör vi för att Ni ska känna Er ännu säkrare på att ha
satsat rätt med Geodos. Dessutom vill vi glädja alla Er som genom
tidigare år bett att få betala för vår service. Supportpaketet
innehåller följande:

24-timmarsgarantin innebär att var Ni än befinner Er i Sverige,
garanteras Ni att vi kan förse Er med ett likvärdigt Psion/Geodossystem inom 24 timmar inklusive hårdvara vid händelse av haveri.
Det spelar ingen roll om orsaken är olycka, slarv eller stöld etc.
Rent praktiskt kommer Ert SERIENUMMER på Psion/Geodosprogrammet att gälla som inloggningsnummer till de sidor på vår
hemsida som avser uppdateringar och support. Vid support via
telefon och e-mail är det bra att ha serienumret i beredskap. Det
hittar Ni under fliken ”Spec”, ”Version” i Geodosprogrammet.
Hela supportpaketet kostar bara 2.500:- / år.

UTVECKLINGEN AV GEODOS PRO PÅGÅR
Trång och trevligt på mässan. Bilderna talar för sig själva.

PSION WORKABOUT 10 ÅR !!
”Gamla” Psion Workabout tillverkas och produceras som aldrig
förr. Efterfrågan och produktionstakten är f.n. c:a 80.000
enheter/år. Operativsystemet är fortfarande trygga stabila EPOC
från Symbian. Geodos-programmet uppdateras och underhålls
kontinuerligt. Inte dåligt för en produkt som fyller 10 år. Det finns
ännu inga planer på att lägga ner tillverkningen, så det är ett
mycket tryggt köp även för framtiden.

Så här ser den ut det nya handdatorn från Psion Teklogix
Den seglivade klassikern Psion Workabout MX fick en liten syster
förra året. Alla nyutvecklade Psion-datorer är fortsättningsvis
utrustade med operativsystem från Microsoft. För närvarande
gäller Windows CE.NET ver 4.2. Vi håller på att lägga över
GEODOS på den nya maskinen. Ett mödosamt och tidskrävande
jobb. Men vi har redan börjat leverera de första maskinerna.
En mycket intressant detalj är de fina möjligheterna att utveckla
och anpassa egna hårdvarumoduler. Bakom skärmen finns plats
och anslutningsdon för framtida produkter. Just nu utvecklas en
Bluetoothmodul för fjärrstyrning av instrument att by gga in. Nu kan
vi äntligen bli av med kablar och sladdar.
Kom till vår monter vid MÄTKART i Göteborg, så kan Du känna
hur Du kan kombinera tangentbord och pekdon. Med Psion
Workabout PRO får Du det bästa av två världar.

………..
Första bilden på Workabout 1994
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TA MED HELA SVERIGE UT….

BLUETOOTH-PLUGGEN FINNS ÅTER I LAGER.

I senaste versionen av GEODOS har vi gjort möjligt att ha med
hela Sveriges geoidmodell. Rent praktiskt går det till så att man vid
mättillfället jobbar i lämpliga utsnitt om c:a 10 km2. Utsnittet
genereras som en vanlig GEODOS-databas, så att man kan se
den grafiskt, skriva ut den eller t.ex.konvertera den till DXF och rita
upp den etc. Möjligheterna är oändliga.

Förra året tog v i tillsammans med företaget Free2Move i
Halmstad, fram nya generation av Bluetooth-pluggen för RS232kommunikation. Den är försedd med praktiska lysdioder och kan
anslutas direkt till 12V. Första upplagan tog fort slut, men nu har vi
åter fyllt lagret. Vi kan leverera på dagen.

Upptäck det smarta sättet att hantera GEOIDMODELLER
Nästa steg i utvecklingen är att generera egna lokala höjdmodeller utifrån egna
mätningar av kända punkter. Till Er som arbetar i Norge kan vi meddela att den
norska modellen år på G.

Bluetooth/RS232-Kit för bl.a. fjärrstyrning av totalstationer
.

MÄTKART 11-13 MAJ 2005

HANDDATORER OCH BROBYGGE UNDER 40 ÅR

I dagarna sker något alldeles extra. SKMF och KIF har samordnat
sina utbildningsdagar i Göteborg. Det äger rum på anrika Valand
mitt på Avenyn. Och just nu när björkarna just har fått sin allra
vackraste grönska. Hägg och syren har börjat sprida sin doft och
fruktträden blommar medan humlorna och bina jobbar och njuter
tillsammans med oss.

Nu i vår kommer jag att hålla föredrag vid flera olika tillfällen. Det
kommer att handla om utvecklingen av portabel beräkningsteknik
för mätning och geodesi under 40 år.

Leif Utter och jag har fått förtroendet att fixa festen på onsdags kvällen. Det har vi gjort. Missa inte detta tillfälle ! Resmålet är lite
hemligt men man kan få en ledtråd av bilden ovan.

Älvsborgsbron 1964-1966 och Cooper Riverbron USA 2004-2006
Var det bättre förr ? Hur fungerar det idag ? Hur kommer det att
se ut om 10 år ? Det är frågor som kanske får sitt svar under vår
föreläsningar. Vid Mätkart den 11-13 maj. Och mycket välkomna
att deltaga. Vi tror att vi har en unik erfarenhet och kunskap i
ämnet.

SPECIALPRIS PÅ GPS VID MÄTKART.
Länka in via vår hemsida och kolla in på det fantastiska
sortimentet, eller hör av Er så kan vi skicka den nya katalogen.
Under MÄTKART-dagarna har vi tillfälligt sänkt priserna på hela
sortimentet. Missa inte detta tillfälle att få en riktig bilnavigator eller
sjökortsplotter från Garmin till ett reducerat pris.

INVIGNING AV SVINESUNDSBRON 10 JUNI I ÅR

Gamla och nya bron i solnedgången en kväll i april i år.
Exakt 100 år efter unionsupplösningen med Norge, kopplar vi nu
ihop våra länder med en ny bro. Missa inte festen. Själva har vi
utvecklat ett fantastiskt samarbete med det norska företaget
BLINKEN A/S. Vårt GEODOS är mycket populärt i Norge. Det är
fest varje dag. Vi älskar Norge. Läs mer på vår hemsida

………
Du kan åka hem guidad av en QUEST. Montera i bilen på 1 minut.
Massor av NYHETER i år. Nu ingår även RADAR i sortimentet. Du
kan bygga nätverk i t.ex. båten och koppla ihop radar, ekolod och
GPS-plotter. Givetvis används Egnos för högsta noggrannhet i
plan (1-3 m). Höjdmätning med meterprecision i Vista. Koppla ihop
med GEODOS. Låt Dig överraskas av de låga priserna.

VÄLKOMMEN HEM VARJE DAG TILL
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