
Hét basispakket van de binnenschipper

Navigis River is al jaren hét basispakket van de binnenvaartschipper. 
Een vaste waarde aan boord van duizenden nieuwe en bestaande sche-
pen. Reden? De eenvoud, het gebruiksgemak en de know-how van 
gedetailleerde navigaetechnologie.

Aan de hand van een GPS wordt de posie van het schip op een naviga-
ekaart (Inland ECDIS S-57 norm) weergegeven. Het schip blij op een 
vaste posie op de vaarkaart terwijl de kaart onder het schip door-
schui zoals bij een radarbeeld. Met een simpele muisklik ziet u alles 
wat u nodig hee voor een juiste navigae. Uw koers, snelheid, VHF-
kanalen en dergelijke worden in aparte vensters getoond. Een extra 
hulp dus voor een vlekkeloze en nog veiligere navigae. 

Navigis River

• de standaard in navigae
• Inland ECDIS-kaarten
• RIS-technologie
• opes AIS en Radar-Overlay
• reisplan
• updates via DVD & internet
•• 3D view
• TresconnecT met Bing luchotografie

Navigis River
Navigatie Software



Tresco overal bij de hand - Webserver

Herken de andere schepen (optie “AIS”)

Combineren met radar (optie “Radar-Overlay”)

Plan uw reis (optie “Reisplan”)

Als u een AIS (Automac Idenficaon System) -transponder hee, 
kan hij worden aangesloten op uw Tresco Navigis River. Alle schepen 
in de buurt, uitgerust met een AIS-transponder, melden zich direct in 
beeld met naam, koers en snelheid. 

Het radarbeeld wordt als het ware op een navigaekaart gelegd,
vandaar de naam overlay. De radarecho’s van tonnen, schepen of ob-
jecten kunnen zo direct worden onderscheiden en benoemd.

Met de nieuwe ope “Tresco Reisplan”wordt Navigis verder uitge-
breid tot een routeplanner. 

Tresco Reisplan zal automasch de snelste of kortste route bereke-
nen voor een reis in funce van de klasse van het schip en zal daarbij 
rekening houden met alle factoren die de bevaarbaarheid kunnen 
beïnvloeden.  De afstand van  de reis wordt direct berekend en visu-
eel getoond op de nausche kaart dmv een “reisplan”. 

Wanneer de Tresco-PC in de stuurhut is verbonden met het (wifi-) 
netwerk aan boord, dan kan Navigis zijn kaart en nabije AIS-schepen 
uitzenden via dat netwerk. Passagiers of andere gebruikers kunnen 
dan via hun tablet, smartphone of laptop live de Tresco-kaart volgen. 

Voordelen:

 • er hoeven geen extra schermen geplaatst worden
 • werkt onmiddelijk zonder extra-te-installeren-app op een  
    iPhone,  iPad, Android-, Windows Mobile of Blackberry- toestel
 • de schipper blij baas over de instellingen



Bekijk de wereld zoals hij is

3D Navigatie

•  dieptecontouren en hoogten geven een  
     herkenbaarder beeld.
•  grotere weergave van objecten die zich 
    dichtbij bevinden.
•  eenvoudig omschakelen tussen het 
    klassieke kaartbeeld en het 3D-beeld.

Een beeld dat zich uitstrekt tot aan de horizon, voorwerpen die groot en 
duidelijk voorbijglijden. U herkent het 3D-kaartbeeld mischien van het 
navigaesysteem in uw auto?

Tresco Engineering is de pionier van 3D-navigae voor nausche
kaarten.kaarten. In de scheepvaart geldt het Tresco Navigis 3D-pakket als uniek. 
Met een ruim zicht in de navigaerichng en voorwerpen in de buurt die 
veel duidelijker zijn dan bijvoorbeeld de verder afgelegen kunstwerken 
zoals bruggen of sluizen. U kijkt dus verder vooruit, hoe niet meer te  
klikken om in of uit te zoomen en toch blij uw scherm hetzelfde. U  krijg 
kortom een natuurgetrouw beeld van de omgeving. En u kunt constant 
schakelen tussen het klassieke en het 3D-beeld.

Navigatie met oog voor kwaliteit en service

Tresco Engineering is al meer dan twing jaar dé expert in 
navigae.Veel binnenschippers beschouwen de 
Navigis River soware als de standaard.



Tresco Engineering - Vosseschijnstraat Haven 140 - 2030 Antwerpen - +32 (0) 3 231 07 31 - info@tresco.eu - www.tresco.eu

Functies

Opties

•  AIS
•  Radar-Overlay
•  2de GPS/Gyro, voorligging
•  Tresco reisplan
•  Fuel Monitoring
•  Tracking & Tracing
••  Dual Head
•  Webserver

•  kaartoriëntae north-up (noorden boven) of course-up 
    (koers boven)
•  True Moon
•  3D View
•  automasch logboek en simulaelogboek
•  trackfunce en eventregistrae
••  weergave van aantekeningen en nota's op de kaart
•  automasch weergeven VHF-kanalen
•  dag-, schemer- of nachtkleuren via schuialk
•  automasch tonen van marifoonkanalen, rivierkilometer, 
    borden, namen van sluizen en bruggen
•  weergave van actuele vaardieptes aan de hand van pegel- 
    en waterstanden
••  ontvangen van scheepvaartberichten
•  uitgebreide zoekfunce
•  BICS 2
•  TresconnecT

De Standaard

Navigis River volgt de Inland ECDIS standaard 2.1 van de Rijnvaart en 
Donaucommissie. Tresco Engineering is daarmee het eerste bedrijf 
ter wereld dat goedgekeurde ECDIS-navigaesystemen aanbiedt 
voor zowel de binnen- als de zeevaart.


	navigis river p1
	navigis river p2
	navigis river p3
	navigis river p4

