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ELIDA V FÖRBEREDER SIG FÖR LÅNGFÄRD

GEOGRAF BOR KVAR HOS OSS:

Mitt i smällkallavintern, närmare bestämt den 13 januari, lägger
hon ut från sin hemmahamn. Målet är Kanarieöarna, där hon
kommer att segla runt mellan Teneriffa, Las Palmas, La Gomera
och alla sköna platser där det är sommarvarmt året runt. Det finns
möjligheter att hänga med. Ni som stannar hemma kommer att
kunna följa seglingen på vår hemsida www.vker.se

Det var när Nils Lambrin, som är chef hos Geograf, frågade oss
förra våren om lokal för deras Göteborgskontor som idén föddes
att erbjuda kontorsrum i våra egna lokaler. Nils har tidigare positiva
erfarenhet av att dela lokaler med samarbetspartners från tiden
med ”Mäthuset” i Malmö. Sedan i höstas har vi dessutom förstärkt
med Birgitta Larsson. Birgitta kommer att vara anställd på deltid
och tar ansvar för själva kontoret och ser till att det blir trivsamt för
oss som jobbar där, men framförallt att där blir trivsamt för både
våra egna och Geografs kunder. Många av Er har säkert träffat
Birgitta, då hon ofta har varit värdinna vid våra utställningar och
konferenser de senaste tio åren. Nytt för i år är att vi har tillgång till
KULTURUM (Se nedan). Där kan vi ordna evenemang för flera
hundra personer. Om vi blir tusentals har vi dessutom tillgång till
våra svenska mästares handbollsarena. Sävehov heter laget.

Snart bär det av mot varmare breddgrader.
Den 10 november, en kall och klar höstdag, testade vi ElidaV
genom att bl.a. pinkryssa i den friska nordanvinden.

Vårt kontor i nya Partille Centrum

KULTURUM I PARTILLE
I somras stod det klart, vårt nya kulturcentrum i Partille. Men på
Eniros nya kartfunktion ”Utsikt” som släpptes för några veckor
sedan har bygget just startat. Man ser kranar och arbets bodar men
ännu ingen byggnad. Nåväl det är tur att verkligheten gäller och
inte den virtuella världen. Kulturum ligger mindre än ett stenkas t
från vårt kontor. Redan har vi kunnat njuta av välkända artister
som Lasse Kronér, Maria Lundkvist, Svante Turesson m.fl.

En dåligt surrad kaffetermos föll offer i c:a 35 graders lutning.
Och visst krängde hon ordentligt, men hon var lätt och följsam.
Hon går över stag blixtsnabbt som en racer. Sedan passade vi på
att träna sjöräddning med helikopter. Övningen gick ut på att en
ytbärgare skulle ta sig ombord på ElidaV och hissa upp en skadad
person till helikoptern.
Utsnitt från Eniros kartfunktion ”UTSIKT”
Vårt kontor ligger i den östra delen av smala huset alldeles vid
rondellen Det stora hus et nordost om rondellen är biblioteket.
Sedan kommer skolan. KULTURUM sammanfogar nu dessa båda
byggnader. Mycket har hänt sedan vi flyttade in för snart 20 år
sedan. Det var i december 1988. Snart är det dags för jubileum
igen alltså. Och det blir bara bättre och bättre för varje år

Sjöfartsverkets helikopter med ytbärgare.
Allt medan vi gjorde fart framåt för segel. Att närma sig ElidaV med
dess extremt höga rigg kräver enorm känsla och koordinationsförmåga hos helikopterbesättningen. De löste emellertid uppgiften
mycket skickligt. På vår hemsida kan ni se en videosekvens på
manövern. Där finns även andra spännande filmsnuttar från
seglingsäventyr. Rundningen tillsammans med trimaranen HiQ
under Göteborg Ocean Race kan man gärna se om och om igen.
Du hittar alltsammans på vår hemsida www.viker.se

EVENEMANG TILL VÅREN 2008
Geograf och Trimble kommer att bjuda till evenemang i nära
anslutning till våra lokaler den 12 mars. Se www.geograf.se Sedan
träffas vi på vanliga stället på El mia och GIT- mässan i Jönköping.
Missa inte dessa tillfällen att se våra nya produkter och tjänster.
Du kommer att hitta oss på gamla vanliga stället på mässan.
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SUPPORTEN PÅ GEODOS FORTSÄTTER
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/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.

Årets julklapp?
Enligt handeln blir GPS-navigatorn ”Årets Julklapp”. Vi kan slå in
den åt Dig om Du vill. Det skrivs och talas även mycket om
kartornas kvalitet och mottagarnas noggrannhet. Diskutera gärna
med oss för att utbyta erfarenheter i ämnet. På vår hemsida finns
också mycket information och många intressanta länkar.

VI HÅLLER LIV I PSION WMX OM NI VILL.
Sedan 1998 då Psion Workabout MX lanserades, har vi levererat
c:a 1200 enheter. Vi har försäkrat oss om att kunna fortsätta
leverera och hålla support på GEODOS under åtskilliga år
framöver. Vi tycker fortfarande att detta system är det bästa som
finns för Er som uppskattar säkerhet och trygghet i Ert arbete med
mätning och utsättning. Fortfarande kan ingen erbjuda något mera
flexibelt system. Att t.ex. vara kompatibel med allt som kan mäta
både vad gäller GPS och Totalstationer. Ingen annan kan visa upp
en sådan stabil plattform och ett så komplett system för GEODESI
i fältmiljö. GEODOS är orginalet.

ETT FANTASTISKT GPS-BASERAT SYSTEM.
Det heter AutoPosition och håller ordning på dina fordon och
maskiner.

BLUETOOTH-PLUGGEN EN FORTSATT SUCCÉ.
För tre år sedan 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 och andra upplagan tog fort slut,
men vi har fortsatt alltid i lager och kan leverera på dagen.

Systemet utvecklas i vår grannkommun Mölndal av företaget med
samma namn, d.v.s. AutoPosition som vi samarbetar med.
AutoPosition är mycket enkelt att använda och ger dig ett driftsäkert och kraftfullt stöd på tre viktiga områden:

•

Positionering i realtid och historiska data. Verktyg för
uppföljning och analys av fordonens körningar.

•

Körorder. Robust och effektiv textkommunikation med
föraren via GPRS.

•

Säkerhet. Larmhantering, fjärrövervakning och
fjärrstyrning av fordonsfunktioner. Larmhantering via
SMS.

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.

Kontakta oss så kan v i komma överens om hur du kan få känna på
hur AutoPosition passar in i din egen miljö. Du kommer att bli
överraskad av hur smart och enkelt det är att installera och
hantera. Och inte kostar det skjortan heller. Låt oss få visa.

SE NYA NUVI 700-SERIEN FRÅN GARMIN
Till jul kommer vi att ladda upp med de senaste nyheterna från
välkända GARMN, som är världsledande inom GPS. I år kan vi
presentera särskilt många nya produkter inom såväl Marin-,
Fordons- som Kartografi-sektorn. Hela Europa+USA med kartor på
detaljnivå ingår som standard på 770. På bilden ser vi en del av
Göteborg i en Nuvi 760. Under sensommaren presenterades även
de nya 3D-kartorna från Navteq på Garmin-mottagarna.
Utvecklingen går fort i denna världen. Kartföretaget Navteq har just
köpts upp av NOKIA. Det blir spännande att se vad det innebär.

VÄLKOMMEN HEM VARJE DAG TILL
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