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RIS Project Oder in Polen
Periskal, samen met de partner 
RGO (Kroatië), heeft de opdracht 
gewonnen voor het bouwen van de 
volledige infrastructuur voor River 
Information Services in Polen op 
de Oder. Deze opdracht omvat vele 
onderdelen waaronder:

• Bouwen van een eigen commu-
nicatienetwerk langs de rivier

• Bouwen van een RIS Centrum in 
Szczecin 

• Plaatsen van AIS Basisstations
• Plaatsen van een VHF communicatienetwerk
• Installatie van radars en camera’s op de bruggen en knooppunten
• Bouwen van masten en platformen langs de vaarweg
• Installatie van meteo sensoren en waterniveau meting
• Cartografie Inland ECDIS van de Beneden Oder
• Infrastructuur voor ERI, elektronisch melden en Notice to Skipper
• Tracking en Tracing infrastructuur en software voor AIS
• Training en opleiding van het personeel van de waterbeheerder
• enz...

Het project moet in een heel korte periode worden uitgevoerd en operationeel zijn. Het winnen 
van deze opdracht verstevigt de positie van Periskal als leverancier voor de overheid inzake RIS. 
Eerder werden soortgelijke projecten uitgevoerd in Frankrijk voor VNF, in Bulgarije op de Donau 
en in Servië voor Plovput op de Donau en de Sava.

Voorwoord 

Beste klant,

Bij dit schrijven vindt u onze zomer 
update. De zomer is waarschijnlijk de 
periode dat u het minst gebruik maakt 
van digitale navigatie, maar helaas 
worden de dagen snel korter en staat 
de herfst weer voor de deur. Wij heb-
ben er alvast voor gezorgd dat u klaar 
bent voor deze donkerdere periode en 
u de laatste informatie meekrijgt via 
deze zomer update. Samen met u stel-
len we vast dat de binnenvaart het nog 
moeilijk heeft. Dit heeft zijn weerslag op 
de hele sector van de toeleveranciers. 
Ondanks dat, zien we dat vele klanten 
ons trouw blijven en we doen dan ook 
al het mogelijke om de service en de 
kwaliteit van onze producten op een 
hoog niveau te houden. Langs deze 
weg willen wij u dan ook bedanken 
voor het in ons gestelde vertrouwen.

Namens Periskal cvba,
Marc Persoons en Wim Kalfsvel
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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 wor-

den geïnstalleerd. Even geduld aub.

Wij raden aan de update uit te voeren tijdens onze 
kantooruren. Helpdesk: +32 3 669 57 36

Software wijzigingen voor iedereen
Diverse kleine en grote wijzigingen werden verwerkt. Hierbij een greep uit de diverse verbeteringen en wijzigingen gegroepeerd volgens functie.

• Pegels: nieuw systeem met diverse verbeteringen en wijzigingen, de historiek is opvraagbaar

• Aantekeningen: te verwijderen met rechter muisklik

• Foto’s: verbeterde weergave bij nacht

• Routeplanning: diverse verbeteringen o.a. de mogelijkheid om bepaalde afmetingen te negeren

• AIS: diverse wijzigingen in de weergave

• Baggersoftware: verbeteringen bij import van aantekeningen

•  Communicatie: een nieuwe module die meer data kan verwerken en die verhindert dat de communicatie wordt verbroken met de soft-

ware. Door de grote hoeveelheid AIS informatie, het veelvuldig gebruik van USB adapters en de installatie van sensoren zoals een GPS 

kompas, was een compleet nieuwe aanpak voor de communicatie noodzakelijk.

Aanpassingen cartografie
Alle kaarten werden aangepast aan de hand van de laatste Berichten aan de Scheepvaart en Berichten aan Zeevarenden van de diverse 

waterbeheerders. Tevens werden uw opmerkingen verwerkt. Hieronder een greep uit de vele aanpassingen:

• Zeeland: diverse wijzigingen in de betonning

• IJsselmeer, Randmeren: diverse wijzigingen in de betonning

• Waddenzee: diverse wijzigingen in de betonning

• Frankrijk: diverse wijzigingen en vernieuwingen van cartografie op de kanalen

•  Donau: nieuwe kaarten in Oostenrijk, diverse verbeteringen aan de betonning in Servië, Roemenië en Bulgarije

• Duitsland: diverse wijzigingen op de Rijn en Duitse kanalen

• Noordzee: wijzigingen in verkeersscheidingsstelsels


