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Kaarten aan halve prijs 
voor alle klanten met  
onderhoudscontract! 
Als gevolg van het groot succes van onze kaartactie begin 2014, 

herhalen we deze actie in 2015. Tijdens de maand januari leveren wij al onze eigen kaartzo-

nes aan de helft van de normale prijs. Dit aanbod geldt voor alle klanten die beschikken over 

een bestaand Periskal systeem waarvoor onderhoud betaald wordt. De bestelling gebeurt 

rechtstreeks bij Periskal en de levering geschiedt in principe direct via e-mail met verzending 

van een digitale factuur. Ongeacht hoeveel kaartzones er worden besteld, alle kaarten worden 

geleverd 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 doorgestuurd worden via e-mail, fax of telefoon vanaf 

5 januari tot en met 30 januari 2015.

Verplicht kaartsysteem
Zoals u weet, is sinds 1 december ‘14 het gebruik van een Inland ECDIS kaartsysteem verplicht 

in de Rijnvaart. Zover wij weten is de introductie rustig verlopen, de meeste schepen waren 

immers al lange tijd uitgerust. In deze winterupdate vindt u onze softwareversie die toelaat on-

middellijk de navigatiestatus van uw transponder aan te passen. Onderaan het scherm vindt u de 

huidige instelling en kan u de wijziging direct doorvoeren door aan te klikken.

Per 1 januari ‘15 is het Inland ECDIS systeem ook verplicht gesteld op de Donau in Servië. In 

tegenstelling met de Rijn zijn daar geen uitzonderingen toegestaan voor analoge systemen. Op 

de Rijn is het immers toegelaten met Inland ECDIS analogen te varen, tot zelfs op een tablet toe. 

Ook Periskal heeft een conform systeem voor gebruik op Android tablets, te koop via Google 

Play. Doch raden wij voor professioneel gebruik nog steeds de gewone toepassing op PC aan, 

met een degelijke verbinding naar de Inland AIS transponder. Bent u opstapper, loods of slechts 

tijdelijk aan boord, dan is de toepassing op tablet wel interessant en heeft u voor een kleine prijs 

een goed systeem.
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Beste klant,
Hierbij onze laatste nieuwsbrief van 2014. 
Alvast onze beste wensen voor 2015! 
Wij hopen samen met u op een goed jaar 
voor de binnenvaart. Er zijn moeilijke jaren 
voorbijgegaan en het zou goed zijn licht te 
zien aan het einde van de tunnel.
In 2015 bestaat Periskal 25 jaar en in die 
tijd is er heel wat gebeurd. Begin jaren ‘90 
was varen met een computer in de 
binnen vaart zeer ongebruikelijk en kende 
een moeizame introductie. Vandaag, 25 
jaar later, vaart praktisch iedereen met 
een digitale kaart en is het zelfs verplicht 
in vele delen van Europa. Periskal dankt al 
haar klanten, waaronder 5500 binnen
vaart ondernemers, voor het gestelde 
vertrouwen.
Periskal bestaat thans uit verschillende 
bedrijven in België, Nederland, Servië en 
Roemenië. Naast toepassingen voor 
binnenvaart worden de navigatiesystemen 
voor kustvaart en visserij geleverd via  
de dochteronderneming Chartworx in 
Nederland. Een ander belangrijk deel van 
de Periskal activiteiten bestaat uit het 
leveren en installeren van componenten 
voor River Information Services zoals de 
installatie van AIS Base Station netwerken 
in Europa. Wij hopen met al deze 
activiteiten nog geruime tijd verder te 
gaan en te blijven innoveren.
Namens Periskal, 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

Software wijzigingen
De bijgeleverde DVD bevat de versie van onze software zoals die 

eerder uitgeleverd werd aan een beperkte groep testgebruikers. 

In januari zullen we een nieuwe testversie beschikbaar stellen aan 

onze testgebruikers en aan andere geïnteresseerden. De test-

versie kan u aanvragen via telefoon of mail en downloaden via onze 

website. 

De testversie zal o.a. volgende verbeteringen bevatten: betere 

weergave van dokken, havens en namen van de vaarweg, 

verbeterde weergave van lichtsectoren en veiligheidscontour, 

correcte weergave van AIS Aids to Navigation volgens de nieuwe 

IEC 62288 standaard, alarmeringen voor bruggen in routes, 

betere weergave van het EBIS reisplan bij nacht, tonen van extra 

informatie zoals bedieningstijden, contactgegevens en foto’s bij kunstwerken, diverse ontwikkelingen in het kader van Europese projecten 

zoals IRIS III : weergave van bathymetrische data, water predictie modellen, nieuwe web services voor Berichten aan de Scheepvaart, 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. Naast alle nieuwe officiële kaartdata werden tevens uw opmerkingen verwerkt.

Hierna de lijst van de belangrijkste wijzigingen:

• Nieuwe betonning op de Donau

• Nieuwe kaartdata van Zeeland

• Nieuwe kaartdata van de Rijn

• Nieuwe kaartdata van de Boven Rijn: Iffezheim – Rheinfelden

• Nieuwe kaartdata van het Mittelandkanaal

• Nieuwe kaartdata van de Main

• Nieuwe kaartdata van de Moezel

• Nieuwe kaartdata van het Main-Donau kanaal

• Wijzigingen Waddenzee

• Wijzigingen IJsselmeer en dieptedata Randmeren

• Toevoegen van de Lahn tot Km 86

• Aanpassingen aan Elbe-Havel kanaal

• Aanpassingen aan Franse rivieren en kanalen.


