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Voorwoord 

Beste klant,

Eerst en vooral wensen wij u het aller
beste voor 2014 ! Namens het ganse 
team van Periskal wensen wij voor u en 
uw familie een goede gezondheid en 
een voorspoedig jaar.
Het voorbije jaar bleef voor de binnen
vaartsector een moeilijke periode. Voor 
veel van onze klanten was het een  
prioriteit om deze tijd zo goed mogelijk 
te overbruggen, laat ons hopen dat in 
2014 een kentering zichtbaar wordt.
De service en kwaliteit blijven topprio
riteit voor ons, ook in economisch min
dere jaren. Wij stellen met vreugde vast 
dat u als binnenvaartschipper massaal 
trouw blijft aan ons en onze producten. 
Waarvoor dank !
We zullen ook volgend jaar het uiterste 
doen om de service en de kwaliteit van 
onze producten en diensten op een 
hoog niveau te houden.

Nogmaals een succesvol 2014 
toe gewenst, namens gans Periskal,  
Marc Persoons en Wim Kalfsvel.

Hoe installeer ik de  
update?
• U plaatst de update DVD in de PC

• Automatisch verschijnt er een venster 

met de gewenste installatietaal

• Volg de instructies op het scherm 

(klik telkens op volgende, voltooien)

• Laat de PC heropstarten

• Nu kan u Periskal Viewer opstarten

• De kaarten zullen nu automatisch  

worden geïnstalleerd. Even geduld aub.

Wij raden aan de update uit te voeren tijdens onze 
kantooruren. Helpdesk: +32 3 669 57 36

Kaarten aan halve prijs 
voor alle klanten met 
onderhoudscontract!
Als gevolg van het groot succes van onze kaartactie begin 2013, herhalen we 

deze actie begin 2014. Tijdens de maand januari leveren wij al onze eigen kaartzones aan 

de helft van de normale prijs. Dit aanbod geldt 

voor alle klanten die beschikken over een be-

staand Periskal systeem waarvoor onderhoud 

betaald wordt. De bestelling gebeurt recht-

streeks bij Periskal en de levering geschiedt in 

principe direct via e-mail met verzending van 

een digitale factuur. Ongeacht hoeveel kaartzo-

nes er worden besteld, alle kaarten worden ge-

leverd aan halve prijs. Onze volledige kaartlijst 

- zonenummers 21 tot 88 - kan u terugvinden 

op onze website www.periskal.com of wordt u 

toegestuurd op verzoek.

Bestellingen voor de kaartzones kunnen door-

gestuurd worden via e-mail, fax of telefoon 

vanaf 2 januari tot en met 31 januari 2014.
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Chartworx lid van de Periskal Group
In augustus 2013 heeft Periskal een meerderheidsparticipatie verworven in het Nederlandse bedrijf Chartworx bv. Deze nauwe samen-

werking met Periskal geeft Chartworx een stevige basis voor de toekomst. Het stelt Chartworx in staat om gebruik te maken van de IT 

know-how en expertise van Periskal op vlak van automatisering en toepassing van de nieuwste technologieën. Op deze manier kunnen de 

Chartworx producten verder evolueren en beantwoorden aan de wensen van de gebruikers en de vereisten van de overheden. 

Chartworx is gevestigd in Den Helder en sinds de oprichting in 1982 betrokken bij de ontwikkeling, productie en distributie van elektronische 

kaartsystemen voor gebruik zowel aan boord van SOLAS schepen als voor de visserij en de pleziervaart. Chartworx producten worden 

onder de merknaam TheMAP, TRAX en Quodfish op de markt gebracht. 

Op dit moment hebben meer dan 5000 professionele gebruikers een TheMAP, TRAX of Quodfish systeem geïnstalleerd en nog eens 1500 

systemen zijn geleverd aan de pleziervaartmarkt. Chartworx is marktleider binnen de visserijmarkt met haar Quodfish en TRAX visplotters. 

Chartworx E-Logboek voor de visserij is goedgekeurd door de Nederlandse en Britse visserijautoriteiten en reeds in gebruik op een groot 

aantal vissersvaartuigen zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk waar het varen met een elektronisch logboek verplicht is.

Projecten
Het voorbije jaar was een druk jaar voor Periskal op het vlak van projecten voor de overheid. Voor de Italiaanse waterbeheerder AIPO wer-

den kaarten gemaakt van de Po en alle zijrivieren en kanalen die hiermee in verbinding staan. Deze kaarten in het Inland ECDIS formaat 

2.3 bevatten ook de specifieke bakens die gebruikt worden op deze rivier. Onze ECDIS Viewer werd aangepast om deze nieuwe borden 

weer te geven en Periskal leverde de nodige medewerking zodat de typische signalisatie op de Po een onderdeel zal worden van de Inland 

ECDIS standaard 2.4. 

Eerder werd de ECDIS Viewer reeds aangepast aan het Braziliaanse systeem van bebakening en ook hier werden de eerste systemen 

uitgeleverd. Voor de Franse waterbeheerder VNF werden diverse uitbreidingen gerealiseerd aan het AIS netwerk, dit zowel op de Moezel 

als op het Canal d’Alsace. In opdracht van de Poolse waterbeheerder op de Odra rivier werd een complete RIS infrastructuur gerealiseerd. 

Deze bestond onder meer uit Inland ECDIS kaarten van de Odra, een applicatie voor Elektronisch Melden, een applicatie voor Notices to 

Skipper, AIS basisstations en bijhorende visualisaties in een RIS center, Radar infrastructuur, camerabewaking, het bouwen van een RIS 

centrale enz...

Cartografie aanpassingen
Alle kaarten werden aangepast aan de hand van de laatste Berichten aan de Scheepvaart en Berichten aan Zeevarenden van de diverse 

waterbeheerders. Tevens werden uw opmerkingen verwerkt. Hieronder een greep uit de vele aanpassingen:

• Polen: nieuwe kaarten van de Oder tot en met Szczecin (Periskal 

kaartzone 29)

• Nederland: diverse wijzigingen in betonning in Zeeland, op het 

IJsselmeer, de Westerschelde en de Waddenzee. Vernieuwingen van  

cartografie, o.a. nieuwe havennummers in Amsterdam

• Duitsland: diverse wijzigingen op de Rijn en Duitse kanalen

• Frankrijk: diverse wijzigingen en vernieuwingen van cartografie op 

de kanalen en op de Saône

• België: aanpassingen van cartografie op het Albertkanaal a.d.h.v. 

boeken Pierre Verberght

• Donau: vernieuwing van kaarten in Oostenrijk, diverse 

verbeteringen aan betonning in Servië, Roemenië en Bulgarije


