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GAMLA VIKER DATA AB I NY OMGIVNING. 
Lagom till midsommar blev allt klart runt vårt kontor. Borta är 
grävskoporna och asfaltmaskinerna. Istället har vi fått träd och 
blommor utmed den breda gångbanan utanför vår entré. Biltrafiken 
i rondellen vid hörnet glider fram långsamt och försiktigt. Du kan 
parkera i hela 15 minuter precis utanför vår dörr för att lossa och 
lasta, eller ta en fika hos oss. 

 
 
VÅRT JUBILEUMSÅR BÖRJAR GÅ MOT HÖST. 
På hösten 1986 lanserade vi också vårt kända varumärke 
 

 
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. 
 
VIKER DATA AB:S HEMLIGHETER 
Vi har i år varit inblandade i ett antal intressanta industriprojekt. Ni 
som följer med på vår hemsida har kunnat läsa om några. Den 
25:e april invigdes t.ex. NCC:s nya husfabrik i Hallstahammar. Där 
byggs huselement industriellt med hjälp av robotar. 
Mätningstekniken handlar om mycket snäva toleranser som ska 
infrias på mycket kort tid. Med GEODOS-systemet som grund 
utvecklade vi mycket snabbt  en applikation i kombination 
med precisionsinstrument från Hexagon. Vår bluetooth-lösning 
kom också mycket väl till pass. Utvecklingen har skett tillsammans 
med robottillverkaren Motoman från Kalmar. 
Det är underbart att se hur de grundläggande idéerna i GEODOS 
fungerar så bra i kombination med modern produktionsteknik. 
Utvecklingskostnaderna blir dessutom extremt låga. Vi har också 
ytterligare utvecklat och anpassat vår skeppsmätningsteknik för 
bl.a. klassning av fartyg. 
 

 
 
 
HÅLL ÖGON OCH ÖRON ÖPPNA. 
Det kommer att hända spännande saker hos oss under hösten. 
Kolla noga på vår hemsida www.viker.se varje dag. 
 
ELIDA SJÖSATTES DEN 19:e AUGUSTI 
Just nu ligger hon i Fiskebäck i Göteborg för att utrustas. 
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.  

 
Elida V har 60 kojplatser och tar 150 passagerare. 
Första resan blir för motor till Holland, där masterna ligger och 
väntar. Sedan bär det av mot varmare länder runt Medelhavet. Vi 
hoppas kunna bjuda Er, våra kunder. på en tur någon gång till 
våren när hon är tillbaka i Sverige igen. Tänk att få känna på hur 
det är att segla i 20 knop med ett så stort fartyg. Men det blir att 
jobba en del. Det mesta av segelhanteringen sker med mankraft. 
Det är så man lär sig segla. 
 
FOTBOLLSKVALET TILL EM HAR BÖRJAT 
Sedan förra SINUS har vi upplevt VM i fotboll i Tyskland och EM i 
friidrott i Göteborg. Tre Kronor har spelat säsongens första Cup-
turnering. Och fotbollslandslaget nu utan Henke men med ny 
kapten vann sin första EM-kvalmatch mot Lettland. Lagerbäck 
tycks dock ha lite svårt att hålla sams med sina spelare. I vår 
bransch är det också nya laguppställningar både här och där. Men 
VIKER DATA AB fortsätter med sitt GEODOS. Vi står med fötterna 
på jorden. Med oss kan Ni känna Er trygga. 
 
SUPPORT PÅ GEODOS 
Vi kommer att fortsätta erbjuda supportavtal på våra befintliga 
system, oavsett ålder. Ni kan alltså välja att känna Er trygga även 
2007.  Kostnaden blir densamma som förra året, d.v.s. 2.500:-  
 

 
24-timmarsgarantin innebär att var Ni än befinner Er i Sverige, 
garanteras Ni att vi kan förse Er med ett likvärdigt Psion/Geodos-
system 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/Geodos-
programmet 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. 
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BLUETOOTH-PLUGGEN EN FORTSATT SUCCÉ. 
För två år sedan tog vi tillsammans med företaget Free2Move i 
Halmstad, fram nya generation av Bluetooth-pluggen för RS232-
kommunikation. Den är försedd med praktiska lysdioder och kan 
anslutas direkt till 12V. Första och andra upplagan tog fort slut, 
men vi har fortsatt alltid i lager och kan leverera på dagen. 

 
Bluetooth/RS232-Kit för bl.a. fjärrstyrning av totalstationer. 
Många byter ut sina krånglande radiomodem mot dessa små 
smidiga enheter. Räckvidden är normalt över 200 meter vid fri sikt. 
Vi har fått rapporter där det fungerar på betydligt längre avstånd. 
Vi levererar kompletta färdiga Bluetooth- lösningar för valfria 
totalstationer och GPS-system. Bara att plugga in och köra. Inga 
krångliga inställningar eller installationer. Vi kan även leverera 
enbart själva pluggen med programvara så att Ni själva kan 
konfigurera och anpassa till Era egna applikationer.  
 
NY TOTALSTATION FRÅN SPECTRA PRECISION. 

 
Känns den igen? Jovisst den tillverkas i Danderyd i Sverige. Den 
heter FOCUS-10, har servomotorer, mäter med eller utan prisma. 
Ett superinstrument till lågt pris kombination med GEODOS. 
 
DET GRÖNSKAR I NORR 
Täckningsområdet för SWEPOS Nätverks-RTK har nu utökats 
med ytterligare ett område. Det nya området som har etablerats 
genom projekt Nordost-RTK ligger längs med Norrbotten och 
Västerbottens kustlandskap och startades upp under sommaren. 
Under våren etablerades även nätverks-RTK på Gotland genom 
projekt Gute-RTK, se kartan här bredvid för aktuellt täcknings -
område för nätverks-RTK –tjänsten. 
Aktuellt täckningsområde visas med grön färg i kartan, etablerade 
stationer med blå färg, planerade stationer med röd färg. 
 

För mer information om tjänsten, nätverks-RTK -projekten och 
planerad utbyggnad, se SWEPOS hemsida, www.swepos.com 

 
Hör av Er till oss om Ni vill ha hjälp med inpassning till Ert eget 
koordinatsystem. Det ingår i Ert serviceavtal. 
 
NER OCH UPP INOM 7 TIMMAR 

Dessa bilder togs från Brustholmarna i Göteborgs skärgård i 
somras. Den ena är en solnedgång kl. 21:59 den 16 juli, den andra 
en soluppgång kl 04.38 den 17 juli. Men vilken är upp och vilken är 
ner? Här på västkusten går solen normalt ”ner i havet”, men…. 
Svaret finns på vår hemsida. 
 
VÄLKOMMEN HEM VARJE DAG TILL 

www.viker.se   


