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Nieuwigheden in de software - testversie
Deze DVD bevat twee softwareversies. De standaard update zal enkel de kaarten en de  

databestanden aanpassen. U kan ook aanklikken dat u de nieuwste software, de zoge-

naamde testversie, wil installeren. Deze testversie kan mogelijk nog fouten bevatten maar 

heeft ook veel nieuwigheden in zich die u kunnen interesseren. Een korte opsomming van de 

nieuwe mogelijkheden in de testversie:

•  Proxyservers - voor de verbinding met het internet - worden ondersteund, dit kan nuttig 

zijn voor de passagiersvaart en soortgelijke complexe omgevingen.

•  Diverse Pegels werden toegevoegd o.a. Kalkhofen en pegels op de Waddenzee.

•  Problemen met kleurweergave en thema’s in Windows 10 werden verholpen.

•  Meer informatie wordt getoond over de bijwerking van kaarten, ondermeer worden de 

wekelijkse updates getoond.

•  Reisplan kan getoond worden op de kaart door middel van een stippellijn op het scherm.

•  Tonen van pegels werd verbeterd zodat oude pegels toch zichtbaar blijven op het scherm.

•  Tonen van wind en golfhoogtes is mogelijk op open water zoals het IJsselmeer,  

Zeeland, de Waddenzee en de Kustwateren (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland). Dit 

komt doordat het programma nu ook ‘GRIB’ files inleest. Grib files met hydro meteo data  

kunnen gratis worden opgehaald van het internet (o.a. bij BSH Hamburg en Meteo  

Consult France).
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Voorwoord 

Als u dit leest zijn de feestdagen net 
voorbij. Wij wensen u namens het ganse 
team van Periskal het allerbeste voor 
2016! Periskal zal er ook in het nieuwe 
jaar voor u zijn. Zoals u van ons gewoon 
bent, doen wij onze uiterste best om 
onze dienstverlening zo goed mogelijk te 
organiseren. Zo werd ons team recentelijk 
versterkt met nieuwe medewerkers met 
een ‘natte’ achtergrond. 

Een van die nieuwe mede    werkers is  
Pim Faasse, hij is commercieel vertegen-
woordiger voor onze producten voor de 
Binnenvaart (p.faasse@periskal.com).

Elders in deze nieuwsbrief kan u lezen 
welke verbeteringen er in de software en 
de kaarten werden aangebracht, dit op 
basis van de wensen die u als klant heeft 
aangegeven.

Veel leesplezier,
Marc Persoons en Wim Kalfsvel, 
zaakvoerders Periskal cvba

Periskal Nieuws is een 4-maandelijkse uitgave van Periskal Group. Periskal is de merknaam van Periskal cvba.

Pim Faasse

Wij wensen u veel vaarplezier toe in 2016!



Reisplan visualiseren

GRIB wind Zeeland

GRIB wind IJsselmeer en Wadden

GRIB stroming EEMS
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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
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:

• Aanpassing haven van Werkendam

• Aanpassing Kromme Ee bij Bergum

• Nieuwe kaarten van Zeeland

• Nieuwe kaarten van de Waddenzee

•  Nieuwe kaarten van de Duitse overheid 

in diverse gebieden

• Nieuwe kaarten van Oostenrijk

• Nieuwe kaarten set van Servië

•  Diverse nieuwe kaarten van de Donau in 

Roemenië

• Aangepaste betonning in Bulgarije

Windows 10
Velen hebben reeds de overstap gemaakt naar Windows 10.  In sommige gevallen traden er problemen op bij de overschakeling 

tussen nacht en dag.  In dat geval moet u zeker de testversie installeren.  Deze zal namelijk ongewenste thema’s automatisch 

afsluiten.

Let er wel op als u een overschakeling maakt naar Windows 10, dat veel randapparatuur niet werkt op Windows 10 of een 

bijwerking vereist van de stuurprogramma’s.  Denken we maar aan de USB interfaces en kabeltjes waarmee uw AIS is verbon-

den. Upgraden naar Windows 10 kan daar niet onvoorbereid gebeuren.  Contacteer indien nodig de leverancier van uw USB 

kabeltjes, interfaces enz...


