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Beste klant,

Hierbij vindt u onze lente editie van de 
Periskal nieuwsbrief. De brief zal vanaf 
deze editie compacter zijn. We zullen 
de afbeeldingen en foto’s wat kleiner 
afdrukken maar toch nastreven om 
geregeld wat nieuws mee te geven. 
Digitale nieuwsbrieven zouden een 
alternatief kunnen bieden maar we 
zien zulke wildgroei van ongewenste e-
mails en informatie dat we vooralsnog 
het papieren exemplaar verkiezen. 
Het is voor iedereen duidelijk dat de 
binnenvaart moeilijke tijden meemaakt. 
Desondanks trachten we de service en 
innovatie nog steeds op een hoog peil 
te houden. We hopen met u op een 
veel betere zomer en danken u voor 
het in ons gestelde vertrouwen.

Marc Persoons en Wim Kalfsvel
zaakvoerders

Voorwoord
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Project RIS Servië
Periskal heeft in maart het project RIS Servië met succes afgesloten.  Het project omvatte 
volgende onderdelen:

• Volledig Tracking & Tracing systeem - AIS netwerk langs de Donau en Sava in Servië
• Inland ECDIS wal applicaties bij de overheden zoals Plovput, politie, douane, 
 grenspolitie, etc.
• Uitrusting van meer dan 200 overheidsschepen en vrachtschepen in het vaargebied
• Infrastructuur voor electronisch melden, Notice to Skippers, Lock management
• Hull database
• Iala DGPS baken
• RIS center bij de waterbeheerder Plovput met centrale server apparatuur

Het project werd gefinancierd 
door de Europese Commissie 
teneinde een volledig dekkende 
RIS infrastructuur te bekomen op 
de Donau. Periskal behoudt zijn 
kantoor in de Servische hoofdstad 
Belgrado als servicepunt voor de 
binnenvaartklanten. Belgrado is 
vooral bij de passagiersschepen 
een populaire aanloopplaats.
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Aanpassingen cartografie 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.   

Nederland:
• Nieuwe kaarten van de provincie Zeeland
• Inclusief nieuwe situatie Schaar van 
 Waarde en Schaar van de Noord
• Nieuwe brug op de Waal toegevoegd
• Grote betonningswijzigingen 
 doorgevoerd op de Waddenzee, 
 IJsselmeer en Noordzee.

België:
• Nieuwe kaart kanaal bij Ieper

Duitsland:
• Nieuwe kaarten van de Donau van WSD

• Nieuwe kaarten van de Main van WSD
• Nieuwe kaarten van de Rijn van WSD
• Elbe-Lubeck-kanal toegevoegd aan 
 kaartset
• Ontbrekend stuk Teltowkanal toegevoegd

Frankrijk:
• Canal Du Nord vernieuwd
• Nieuwe kaarten van de Moezel 

Oostenrijk:
• Nieuwe officiële kaarten van de Donau

Deze update bevat alle wijzigingen die bij 
ons binnen zijn gekomen tot begin april 
2013. Dit zijn de klassieke berichten aan de 
Scheepvaart, Berichten aan Zeevarenden, 
informatie van het RIZA en soortgelijke 
bronnen, tevens de verbeteringen die u 
ons heeft doorgegeven.  

Software wijzigingen in de testversie

• De weergave van veiligheidscontour en dieptezones in 
 decimeter werd verbeterd
• Aantekeningen kunnen verwijderd worden via een rechter 
 muisklik
• Foto’s van de vaarweg worden donker weergegeven in 
 nachtstand
• Mogelijkheid scheepsafmetingen te negeren in het Routeplan
• Vaste snelheden voor geladen en ongeladen schip kunnen 
 bewaard worden
• Standaard weergave van AIS bestemming in hoofdletters 
• Kolommen in AIS overzicht kunnen verplaatst worden
• Verbeterde weergave van AIS labels
• Pegels: diverse verbeteringen in omzetten en omrekenen van 
 pegel waarde
• Pegel historiek beschikbaar
• Verbeterde weergave van venster voor het testen van 
 communicatie
• Communicatie mogelijk met analoge bochtaanwijzers in 
 Windows 7

Opgelet: Om al deze wijzigingen te kunnen gebruiken dient u de testversie van de software te installeren. Indien u de testversie wenst te 
installeren, neem dan contact op met Periskal.  De belangrijkste wijzigingen / verbeteringen vindt u hieronder:

De software van Periskal Radar Overlay werd aangepast en 
uitgebreid voor het werken met digitale radars en de bijhorende 
nieuwe protocollen. Zo werkt de nieuwe Furuno RHRS 2014 radar 
nu rechtstreeks via een LAN verbinding met de Periskal Radar 
Overlay software.

De pegel historiek.


