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trevliga former. Själv fascinerades jag mycket av föredraget om
hur allt rör sig på vår jord. Inte ens medelpunkten är fast. Läs om
allt detta och mycket mer på vår hemsida www.viker.se
Där finns mer information om vår resa. Vi längtar redan efter att få
träffas nästa år igen.

VIKER DATA AB 20 ÅR, DET SKA VI FIRA !!
Alla har ju en exakt födelsedag. Så här ser det ut hos oss.
Konstituerande stämma hölls den 5 mars 1986. Registrerade för
moms blev vi 1april 1986. Själva f ödelsedagen anser vi vara den
dag då vi officiellt blev registrerade hos Patent- och
registreringsverket, (numera Bolagsverket). Det var den 8 april
1986. Det passar ju bra att fira vid GIT-mässan på Elmia i
Jönköping 22-24 mars 2006

OTUR FÖR ERICSSON I VOLVO OCEAN RACE

TACK SKMF för den fina födelsedagspresenten !
Missa inte att besöka oss på ELMIA på onsdagskvällen i vår
monter. Vi vill gärna fira vår födelsedag tillsammans med Er alla.
Det blir trevliga överraskningar kan vi lova.
Många av Er känner säkert igen nedanstående GEODOSannonser sedan 10 resp 20 år.
Ericsson har problem med kölkonstruktionen.
Ericsson blev tvungen att vända och segla tillbaka till Sydafrika
p.g.a problem med den justerbara kölen. Istället för segling, blev
det transport till Melbourne för att fortsätta seglingen från etapp 3
Etapp 2 vanns av Ambro One igen. När Du läser detta är båtarna
förmodligen på väg mot Brasilien och vidare så småningom till
slutmålet i Göteborg. Under tiden seglar Ostindiefararen
Götheborg sakta mot Kina. När jag skriver detta har de just
passerat Stenbockens vändkrets, där solen just har vänt och är
tillbaka på väg mot oss här i norr. Följ allt detta via www.viker.se

ELIDA V PÅ G… ETT SPÄNNANDE PROJEKT.
Den 1 maj 2006 planeras sjösättningen av denna unika segelbåt.
Lagom för att ta emot jordenruntseglarna som ju går i mål 17 juni i
Göteborg. ElidaV är något alldeles extra och helt unikt. Hon är
byggd med samma skrovlinjer som de snabbaste tävlingsbåtarna
Skillnaden är att hon är hela 40 meter lång. Stormasten mäter 45
meter Mesanen är 33 meter. Fartresurserna för segel blir enorma.

Vi tar oss rätten att vara stolta över den utveckling av Geodesi på
handdator som vi var så tidiga med. Med facit i hand så kan vi
konstatera att det var rätt satsning både tekniskt och
affärsmässigt. Många har följt i våra spår men ingen har haft
liknande stabilitet i produkterna. Många använder och vi supportar
fortfarande de system som vi sålde för 10-20 år sedan.

GIVANDE BRUKERMÖTE OSLO-KIEL -OSLO

Elida V har 60 kojplatser och tar 150 passagerare.
Det finns möjligheter att på olika sätt sponsra detta projekt. Allt
från att köpa aktier och bli delägare till att köpa souvenirer. Eller
varför inte redan nu boka en ”företagssegling” i samband med kurs
eller konferens till våren. Själva är vi delägare och levererar
dessutom viss elektronisk utrustning. ElidaV skall inte bara segla i
Sverige utan också på världshaven. Våra erfarenheter av GPS,
kartor och navigation kommer till stor nytta. Läs gärna mer genom
länk från vår hemsida.

Lyxfärjan Color Fantasy bjuder på stimulerande konferensmiljö
Det var många intressanta föredrag att lyssna till under två dagar
med fullspäckat program från morgon till sen kväll. Precis som i
Sverige har vi massor av nöjda kunder i Norge. Drygt 100 av
dessa mötte traditionsenligt upp för att utbyta erfarenheter under
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Sammanlagt handlar det om c:a 50.000 m2 butiksyta fördelat på
c:a 100 butiker. Det är Sten&Ström Sverige AB som bygger i
samarbete med Partille kommun.

ÄNNU BÄTTRE TILL SAMMA PRIS – QUEST2

Så här kommer Allum köpcenter i Partille att se ut till våren.

BLUETOOTH-PLUGGEN FINNS I LAGER.
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.

Massor av NYHETER i år. Nu ingår även RADAR i sortimentet. Du
kan bygga nätverk i t.ex. båten och koppla ihop vindinstrument,
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 ännu
lägre priser. Besök oss i vår monter på ELMIA så ska vi visa
GARMIN-produkterna för Dig.

SUPPORT PÅ GEODOS
Vi kommer att fortsätta erbjuda supportavtal på våra befintliga
system, oavsett ålder. Ni kan alltså välja att känna Er trygga även
2006, som är vårt jubileumsår. Kostnaden blir densamma som
förra året, d.v.s. 2.500:- Alla Ni med supportavtal får vår
jubileumströja. Du kan hämta den i vår monter på ELMIA. Det går
också bra att teckna avtal direkt i montern om du vill ha tröjan.

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

GEODOS PÅ PSION WORKABOUT FYLLER 10 ÅR
Vid vårt 10-årsjubileum som vi firade vid utställningen i Norrköping
släppte vi GEODOS på då nya Psion Workabout. Det är 10 år
sedan i april, och fortfarande säljer vi och underhåller vi dessa
programsystem. Är det inte just så det s ka vara. En trygg
investering. Vi svarar för support och service på hela paketet och
garanterar att Ni kan arbeta utan avbrott vad som än händer med
utrustningen.

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.

MISSA INTE GIT 2006 DEN 22-24 MARS !

DEN 9 APRIL ÖPPNAR ALLUM I PARTILLE C
Det är f.n. svårt att beskriva vägen till vårt kontor. Den förflyttas
nämligen från dag till dag. Så kommer det att vara ända till våren,
då allt ska vara klart. En stor djup grop utanför vår dörr, kommer
då att ha förvandlats till en trafikkarusell.

Missa inte att anmäla Er. Det blir något alldeles extra eftersom
även KIF och SKMF har lagt sina konferenser till GIT-2006. Som
vanligt är GIT-2006 förlagd till ELMIA i Jönköping där vi får möta
våren. På utställningen hittar Ni oss där på vår vanliga plats. Vi ser
fram att få träffa Er och bl.a. få visa Er de senaste GPS-nyheterna
från GARMIN.

VÄLKOMMEN HEM VARJE DAG TILL

Grävmaskinerna flyttar massor hit och dit hela tiden.

www.viker.se

Huset där vi har vårt kontor och där posten har sin verksamhet,
ska ha förvandlats till butiker. Den 9 april blir det stor fest, då
själva ALLUM-byggnaden kommer att invigas och dörrarna slås
upp till en mängd butiker. Snart kan Ni handla allt Ni behöver när
Ni besöker oss i Partille Centrum
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