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Voorwoord 

Beste klanten,

Vooreerst wensen wij u het allerbeste 

in het nieuwe jaar ! Wij hopen dat 2017 

voor u voorspoedig mag verlopen.  Deze 

winter update van de Periskal systemen 

brengt heel wat nieuwigheden. Welke dat 

zijn, leest u verder in deze nieuwsbrief. 

We hebben getracht zoveel mogelijk de 

wensen van u als klant te verwerken in 

deze update. Door het toenemend (ver-

plicht) gebruik van AIS zijn er weer een 

aantal functionaliteiten ingebouwd die 

het gebruik voor u aan boord moeten 

vereenvoudigen. Ook in 2017 zullen we 

verder blijven vernieuwen en werken aan 

een zo optimaal mogelijke dienstverlening 

naar de scheepvaart toe.

Veel leesplezier,

Marc Persoons en Wim Kalfsvel, zaak-

voerders Periskal cvba.

NIEUWIGHEDEN IN DE SOFTWARE

Deze DVD bevat de nieuwste software versie. Deze versie bevat veel nieuwigheden die u kunnen 

interesseren, hierbij een overzicht van de nieuwe mogelijkheden.

1. Werken met pegels en hydro-meteo informatie

Het programma laat nu toe rechtstreeks te communiceren met de servers van de diverse 

overheden. Daardoor ontvangt u meer en sneller informatie zonder een omweg. Er wordt 

ook gewerkt met web services, een moderne en zekere techniek die over heel Europa werd 

gestandaardiseerd.

Het menu “NTS”, Notices to Skipper,  

werd vernieuwd en is nu duidelijker  

in gebruik.

Keuze van pegelstanden die u wenst te ont-

vangen. Dit menu roept u op via NTS, ophalen 

en instellingen.

Bovenaan kiest u of het automatisch moet gebeuren en met welke frequentie. Onderaan kiest 

u van welke landen u informatie wil. De landen in grijs weergegeven voorzien nog niet in deze 

dienst. Nederland heeft twee diensten voor waterstanden, FIS (Fairway Information Services) 

en RWS (Rijkswaterstaat). Voor volledige informatie in Nederland kiest u best beide diensten.

Bij raadplegen kan u de pegelstanden en scheepvaartberichten zoals voorheen bekijken. De 

pegelstanden in Nederland worden steeds weergegeven in NAP, ook enkele in België trouwens. 

De weergave in de kaart zal in getijdewater omgerekend worden naar LAT als u dit instelt in 

het programma.
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Ophalen van kaartupdates werd verplaatst naar  
de linkerzijde van het scherm.



Hydro – Meteo informatie

Hiermee kan u alle beschikbare hydro –meteo informatie van Rijkswaterstaat in Nederland opvragen. 

Dit kan gaan over windsnelheid, richting, stroming, golfhoogtes enz… 

Oproepen van deze informatie kan via de knop “Ontvang Data”.

2. Aanpassen van de navigatiestatus.

Het is nu mogelijk onderaan in de balk onmiddellijk van navigatiestatus te 

wisselen. Dit kan door op de rechtse kant van de middenbalk te klikken. 

Zo wisselt u dan tussen de meest gebruikte navigatie toestanden – on-

derweg met motor – en – aangemeerd -.

3. Werken met konvooien, duwcombinaties en AIS

Het invoeren van de juiste parameters in het geval van een duwcombinatie was heel moeilijk omdat de buitenmaten steeds moesten 

worden berekend uitgaande van een fictieve antenne positie. Dit kan nu eenvoudiger. U kan zelf bakken invoeren en daarmee voorkeur 

combinaties maken. Deze combinaties kan u eenvoudig in de balk bovenaan kiezen. Het programma zal zelf de nodige omrekeningen 

doen zodat de juiste buitenmaten in de transponder worden ingevoerd.

Belangrijk is nog te vermelden dat de discussie over de melding van konvooien in Europa volop aan de gang is. De melding en het gebruik 

van de juiste berichten zal waarschijnlijk anders verlopen in West- en Oost-Europa. We doen al het mogelijke om dit voor u als gebruiker 

transparant te laten verlopen. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het hoofdmenu is oproepbaar via “Instellingen, schip, konvooi “

3.1. instellingen voor een duwboot

Invoer ENI nummer, lengte en breedte

In Konvooi beheer, bakken, kan u eigen  
bakken definiëren

Nu kan u via “Konvooi samenstellingen” en “Bewerken” de verschillende 

samenstellingen van uw konvooi (duwcombinaties) invoeren. Deze voor-

keuren kan u bewaren onder Favoriet met een naam.



3.2. Instellingen voor een schip met bakken

De favorieten vindt u nadien terug in de balk bovenaan.  

Standaard staat de combinatie zonder bakken ingesteld.  

Wisselt u van samenstelling, dan volstaat het de favoriet aan te  

klikken. Automatisch zullen de juiste buitenafmetingen naar de  

transponder worden gestuurd.

Standaard scheepsinstellingen

Konvooi samenstellen via ‘Nieuw’

Instellen van het konvooi

Instellen van de bak(ken)



4. Statistiek

Als u gebruik maakt van de dagteller is het nu ook mogelijk totalen per maand en jaar weer te geven. Dit kan via het menu “Reis”.

Dit werkt enkel door de Trip meter op te zetten bij het begin van de Reis en uit te zetten op het einde 

van de Reis (anders worden de gegeven niet op geslagen).

5. Nieuwe AIS transponder toegevoegd

Een nieuw type AIS transponder werd toegevoegd in het programma, namelijk de 

Nauticast A2. Deze kan u kiezen via het menu AIS en AIS instellingen.

6. Nieuwe iconen voor mosselvisserij

7. Koers en Snelheid venster

Koers en snelheid kunnen nu ook extra groot worden weergegeven in de zijbalk.

8. Simulatie

Bij het openen van een log-file (3T logs) wordt deze omgezet 

in een log-file database (3T DBlogs) waardoor men bij de 

simulatie van log-file nu vlot kan werken. (o.a. het opzoe-

ken van een bepaalde tijd of het terug en verder spoelen)

Deze iconen zijn te gebruiken voor het zaadvissen.
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9. Kleine wijzigingen

Er werden nog kleinere verbeteringen gemaakt o.a. aanpassingen in het reisplan, opzoeken in de handleiding is nu mogelijk, spellingsfouten 

werden gecorrigeerd 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:

• Update kaarten van Zeeland

• Update kaarten Westerschelde en betonning Schelde tot Mariakerke

• Update kaarten van de Waddenzee

• Update kaarten Duitse-Nederlandse en Belgische kust 

• Update kaarten van de Duitse overheid in diverse gebieden:

 - Elbe

 - Elbe-Havel-Kanal 

 - Havel-Oder-Wasserstraße-Westoder - HOW-Westoder

 - Main

 - Spree-Oder-Wasserstraße 

 - Untere Havelwasserstraße 

 - Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal 

• Update kaarten van Oostenrijk

• Update kaartenset  Servië

• Update kaarten van Donau

• Aanpassing kanalen en meren Noord Nederland

• Update Oder Polen

Hoe installeer ik de update?

• U plaatst de update DVD in de PC

• Automatisch krijgt u het Setup venster waarin u de taal voor de Nieuwsbrief kiest.  

Door een taal te kiezen wordt de Nieuwsbrief geopend.

• Door de Nieuwsbrief te sluiten of te minimaliseren kan u op ‘Nu installeren’ klikken in het Setup venster

• Hierna verschijnt er een venster met de gewenste installatietaal

• Volg de instructies op het scherm (klik telkens op volgende, voltooien)

• Laat de PC heropstarten waarna u de Periskal Viewer kan 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


