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VI HÅLLER LIV I GAMLA PSION MX

MIDSOMMARAFTON SEGLADE VI I STOCKHOLM

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.

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
2009. Kostnaden blir densamma som förra året, d.v.s. 2.500:-

Elida vid Skeppsbrokajen i Stockholm på midsommarafton.
C.a 30 gäster var med och firade midsommar ombord. På
traditionellt sätt bjöds på sill, färskpotatis och jordgubbar. Att segla
hela dagen genom Stockholms vackra skärgård var en fantastisk
och oförglömlig upplevelse. Så småningom hamnade vi i
Nynäshamn innan vi nästa dag fortsatte tillbaka till Göteborg via en
dag i Ystad. Under en helg i augusti deltog vi i Göteborg Offshore
Race mellan Marstrand och Skagen.

24-timmarsgarantin innebär att var Ni än befinner Er i Sverige,
garanteras 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..
Vid support via telefon och e-mail är det bra att ha serienumret i
beredskap. Det hittar Ni under fliken ”Spec”, ”Version” i
Geodosprogrammet.

SLUTET AV MAJ VARJE ÅR SEGLAR VI I GÖTET.
Förra året blåste och regnade det. Men i år var det riktig
sommarkänsla. Vi startade redan på torsdagskvällen i svag bris.

Strax före målgång i bleke tillsammans med polsk medtävlare.
Det finns tillfälle för alla och envar att segla med. I oktober blir det
seglingar i Medelhavet och Kanarieöarna. Det går bra att anmäla
intresse hos oss på Viker Data AB.

DU KAN KÖPA AIS-SYSTEM AV OSS.
AIS vad är det? Jo det är ett GPS-system som kopplas till VHFradion och automatiskt sänder din position. Den kan presenteras
via Internet med olika kartbakgrund.

På väg ut efter att ha klarat Älvsborgsbron med en meter tillgodo
Under fredagen fick vi lite bättre fart när eftermiddagsbrisen
friskade i något. Alla fick jobba och dra i tackel och tåg.
Den röda triangeln är Elidas position kvällen 19 juli i somras.
Från vår hemsida www.viker.se kan du direkt länka dig till Siitechs
program för presentation av båtars positioner över hela världen.

NYA TUFFA KART-GPS:er FRÅN GARMIN

Colorado och Oregon heter nya serien handburna kartplotters.

Fredagsseglarna
1

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 hösten 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.

DAGS FÖR ÖPPET HUS IGEN
September är månaden då Geograf och Trimble bjuder till ÖPPET
HUS i parken utanför vårt kontor. VÄLKOMNA att se nyheter och
träffa kompisar och kollegor.

En bild från förra årets trevliga träff.
Om program och tider kan du läsa på www.geograf.se

Själva firar vi 20 år i vårt kontor i år. Det var på hösten 1988 som vi
flyttade in. Adressen är fortfarande Gamla Kronvägen 54, Partille.
Du kan också knappa in ”YLLEVÄGEN” på GPS:en så hamnar du
direkt på vår stora parkeringsplats bakom kontoret.
Välkommen att hälsa på när du har vägarna förbi eller behöver
datatillbehör eller kanske bara goda råd. De är inte dyra hos oss.
Vi bjuder dessutom alltid på nybryggt kaffe och trevlig samvaro.

Värstingen i Nuvi-serien är 860 med röststyrning
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.

NOSTALGIHÖRNAN
Kan man tala om nostalgi och bara se fyra år tillbaka i tiden? Fyra
år betyder OLYMPIAD. Nu i Kina gick det ju inte så bra. Särskilt
inte för våra friidrottare. Kommer ni ihåg Aten 2004.

SKÄRMAR OCH DATORER FÖR UTOMHUSBRUK.
När du använder datorer i utomhusmiljö eller i fordon och
entreprenadmaskiner ställs lite högre krav på tillförlitlighet. Kallt
eller varmt. Solsken eller mörker. Regn eller torka. Stötar och slag.
Vi kan erbjuda ett stort sortiment av datorer och tillbehör som
klarar kraven.

Guldgänget från Aten
Carolina Klüft, Sjukamp
Stefan Holm, Höjdhopp
Christian Olsson, Tresteg
Markus Oscarsson, Henrik Nilsson, K-2 1000m
Dessutom blev det silver till
Ara Abrahamian, Brottning 84kg Grekisk-Romersk stil
Lag, Hästhoppning
och brons till
Therese Torgersson, Vendela Zachrisson, Segling 470-klassen

Skärmar och datorer i olika storlekar och prislägen.
Bildskärmarna är i första hand utvecklade för marin miljö och kan
tillhandahållas i storlekar från 7” till 19”. De klarar solljus och är
dimbara för t.ex. nattnavigering. De är helt vattentäta och gasfyllda
för att eliminera kondensbildning.

BILL GATES HAR GÅTT I PENSION.

Nåja några glädjeämnen fanns ju även i år i Kina. Att cykelsporten
erövrade två silvermedaljer är vi glada åt. Särskilt som det är en
sport som vi har sponsrat i många år. Och att Jörgen Pettersson
skulle sopa mattan (läs bordet) med ungdomarna var ju en glad
överraskning. En annan veteran som lyckades över förväntan var
Rolf-Göran Bengtsson, men han tog hjälp av sin häst Ninja.
Från och med 1 juli 2008 är Bill Gates pensionär
Han kommer i fortsättningen att bekämpa fattigdom (inte bara sin
egen) genom sin och sin hustrus stiftelse.
Följ länkar från vår hemsida om hur Microsoft och Windows
kommer att utvecklas i framtiden.

VÄLKOMMEN HEM VARJE DAG TILL
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