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Nieuwe PERISKAL APP voor  
navigatie op tablets 
Naast de App die we vorige update aankondigden, is er nu ook een App voor navigatie op 

tablets. De Periskal Mobiele Navigatie App is een losstaande applicatie die voldoet aan de 

normen die de Rijnvaartcommissie heeft opgesteld voor Inland ECDIS. De App laat toe te 

navigeren op een tablet met dezelfde Inland ECDIS kaarten die we al jaren gebruiken in onze 

systemen.

De App kan worden aangesloten op de Inland AIS transponder via een vaste kabelverbinding 

(USB). Deze vaste kabelverbinding is een vereiste van de CCR/ZKR om als verplicht kaart

systeem te worden aanvaard. De App is reeds beschikbaar voor Android en binnenkort ook 

voor iOS. 

De Periskal App voldoet aan de basisvereisten voor navigatie aan boord en is voor enkele 

tientallen Euro te koop op de Webstores zoals Google Play en iTunes. Navigeren op tablets 

kan een alternatief bieden voor kleine schepen, duwboten en opstappers die geen laptop of 

PC willen of kunnen gebruiken.

Meer informatie over de nieuwe Mobiele Navigatie App op onze website: 

www.periskal.com

Volg ook de laatste ontwikkelingen op Facebook! 
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Voorwoord 

Beste klanten,

Deze nieuwsbrief bij onze zomer update 
houdt u weer op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen bij Periskal. 
Zoals u ongetwijfeld weet, komt er per  
1 december dit jaar een verplichting 
voor Inland AIS en Inland ECDIS, een 
volgende stap in de standaarduitrusting 
van binnen schepen op de Rijn. 
Onze producten zijn reeds jaren in over-
eenstemming met deze regelgeving  
zodat u zich daar absoluut geen zorgen 
over hoeft te maken.  Tevens blijven we 
ook innoveren, vooral op het vlak van 
smartphones en tablets, wij zijn dan ook 
blij dat u massaal onze nieuwe Webview 
App heeft gedownload en we peilen ook 
naar uw wensen omtrent nieuwe ontwik-
kelingen via de jaarlijkse enquête.

Veel leesplezier, 

Marc Persoons en Wim Kalfsvel.
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Hoe installeer ik de update? 
WINDOWS XP GEBRUIKERS dienen eerst contact op te nemen met onze helpdesk vooraleer de update te installeren!!

•  U plaatst de update DVD in de PC

•  Automatisch krijgt u een venster waarin u op ‘SETUP.EXE uitvoeren’ kunt klikken

•  Hierna 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

Cartografie aanpassingen
In de zomer update werden alle kaarten aangepast aan de hand van de Berichten aan de Zeevaart en Berichten aan de Scheepvaart tot en 

met half augustus. Alle nieuwe officiële kaartdata werd verwerkt en de noodzakelijke aanpassingen van informatie en van marifoonkanalen 

werden doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen:

• Nieuwe betonning op de Beneden Donau

• Wijzigingen in de haven van Amsterdam

• Nieuwe kaartdata van Zeeland

• Nieuwe kaartdata van de Rijn

• Nieuwe kaartdata van de Saar

• Update kaartdata van Oostenrijk

• Update kaartdata van België

• Wijzigingen Waddenzee

• Wijzigingen IJsselmeer

• Windmolenpark Rotterdamse Hoek

• Nieuwe 2de sluis Gouda Amsterdam Rotterdamse Hoek

Nieuwe sneltoetsen voor het invoeren en wijzigen van  
de navigatiestatus
De nieuwe regeling inzake het Inland ECDIS kaartsysteem 

in de Rijnvaart voorziet dat u steeds de “navigatiestatus” 

aanpast. Niet alleen de Rijnvaartcommissie voorziet dit 

maar ook vele landen wensen dat u aangeeft of u vaart of 

niet. 

Via de sneltoets reisinstellingen komt u er snel bij. Doch 

hebben we in de testversie, eveneens beschikbaar op 

deze zomer DVD, een extra functionaliteit ingebouwd 

waarbij u direct via knoppen onderaan de navigatiestatus 

kan wijzigen. Is de knop groen dan is het commando goed 

doorgegeven aan de transponder. Is de knop rood dan is er 

wat mis en moet u de status handmatig op de transponder 

invoeren tot de kabelverbinding hersteld is.


