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VÄLBESÖKT GIT-MÄSSA I JÖNKÖPING I ÅR.
Vi stod på vår vanliga plats mitt i blickpunkten. Sedan 1986 har vi
varje år funnits med. Undrar om vi inte var utställningens äldsta
företag i år. Vid sidan av vårt GEODOS visade vi också senaste
nytt från GARMIN. Årets storsäljare är Nuvi 760 som ni kan läsa
om längre ner på sidan. En annan nyhet är att vi kan erbjuda GPSsystem från Autoposition. Läs mer om detta på nästa sida.

Omkring 1500 besökare och 70 utställare skapade god stämning
I vår monter fanns även delar av ElidaV:s besättningen för att
berätta om Sveriges största segelbåt. Det var ett mycket
uppskattat inslag. Och hur kan man bättre presentera GPS och
digitala sjökort än på havet i en segelbåt. Här bredvid kan ni se hur
vi har skapat denna möjlighet. Missa inte detta. Vi fick också hålla
det sista föredraget på torsdagskvällen. För er som missade det
kan ladda hem presentationsfilen från vår WEB-sida www.viker.se
Vi gjorde också en videoupptagning som ni kan beställa av oss.

Du kan ladda hem ovanstående broschyr från vår hemsida, eller ta
ett exemplar vid vår utställning på SKMF/KIF i Lund.

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
2008. Kostnaden blir densamma som förra året, d.v.s. 2.500:-

Elida AB:s VD Lennart Jansson, flankeras av Magnus och Johan.
Lennart som är seglingsansvarig på ElidaV har vunnit Gotland
Runt flera gånger och är dessutom världsmästare.
Om du har anmält dig till SKMF/KIF-konferensen i Lund 21-23 maj,
så kommer du att träffa oss där. Då kan vi berätta mer om alla
våra produkter och tjänster. Då är också sista chansen att anmäla
sig till seglingen den 29-30 maj i mån av plats. Vi kan också
berätta om vårt långlivade GEODOS.system, som fortfarande efter
22 år känns modernt

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.

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 originalet.
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BLUETOOTH-PLUGGEN EN FORTSATT SUCCÉ.
För fyra år sedan tog vi 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:

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.

•
•
•

SE NYA NUVI 700-SERIEN FRÅN GARMIN
Nu laddar vi upp med de senaste nyheterna från välkända
GARMIN, 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 våren kan vi presentera även de nya 3Dkartorna 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.

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.

Kontakta oss så kan vi 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.

NOSTALGIHÖRNAN
Det behöver ju inte gå så lång tid för att man få nostalgikänsla. En
gång för inte så länge sedan fanns något som hette POSTGIROT.
Det försvann i dubbel bemärkelse år 2003. Bilden nedan är
målgången vid Postgirot Open i Göteborg 2002. Den allra sista.

Korsningen Allén/Avenyn i Göteborgs Centrum i juni 2002
Betalsystemet Postgirot bildades 1925 men försvann år 2002 då
Nordea tog över. Cykelloppet Postgirot Open hade anor från slutet
på 1800-talet och var ett etapplopp genom Sverige över 6-8 dagar.
Det benämndes tidvis ”Sexdagars”. Såväl svenska som internationella elitcyklister deltog. Vem minns inte Tommy Prim och
”Roddarn” Andersson som båda vann flera gånger. Själva
sponsrade vi svensk cykelsport under flera år. På flera svenska
mästares dräkter kunde man läsa ”Vi kör med GEODOS”.
Banderollen på bilden ovan är faktiskt densamma som vi använde
i vår monter på GIT-mässan i år. ”Postgirot förgår men GEODOS
består”. Vi har alla tider sponsrat sund fostrande ungdomsverksamhet. Numera handlar det, som framgår av detta
nyhetsblad, mest om segling. Under tiden april-juni gäller
konfirmationsläger ombord på ElidaV. Läs mer om detta på
www.elida.se Häng med 29-30 maj så kommer du att förstå.

Värstingen i Nuvi-serien är 770
Nuvi 200-serien är en budgetvariant, men kartorna är samma som
i lyxmodellerna. Det skrivs och talas mycket om kartornas kvalitet
och mottagarnas noggrannhet. Du kan även köpa GPS till båten
av oss. Vi rekommenderar GPSmap 525 med Bluechart g2 vision.
Diskutera gärna med oss för att utbyta erfarenheter i ämnet. På
vår hemsida finns också mycket information och många
intressanta länkar.

VÄLKOMMEN HEM VARJE DAG TILL
ETT FANTASTISKT GPS-BASERAT SYSTEM.

www.viker.se

Det heter AutoPosition och håller ordning på dina fordon och
maskiner. Vi kommer att visa detta på SKMF/KIF i Lund.
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