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FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

Adveto får prestigeorders från Viking Line!
Svenska Adveto har genom sin återförsäljare GPS Marinkonsult i Stockholm säkrat orders
gällande typgodkända ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems till fyra
(4) Viking Line passagerarfartyg.
Dessa nya orders är signifikanta exempel på den pågående internationella uppgraderingen
av den globala handelsflottan mot tvingande regler för ECDIS ombord, utfärdade av IMO
(International Maritime Organisation).

Viking Line ships Amorella, Gabriella, Mariella and Rosella. Photo copyright: Adveto and Viking Line

“Min åsikt är att ECDIS-4000 är en av de mest användarvänliga ECDIS systemen på
marknaden. Dessa system har också högsta nautiska fokus när man jämför med andra
ECDIS system på marknaden”, säger Göran P. Sjödin, grundare och VD GPS
Marinkonsult AB i Stockholm Sweden.
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“Adveto erbjöd den bästa ECDIS lösningen”
“Efter en lång process med att undersöka ECDIS marknaden så valde vi alternativet från
Adveto. ECDIS-4000 från Adveto har funktioner som multi-rutter, avancerade prediktorer,
alternativ natt-presentation av sjökort och nerladdning av de officiella sjökorten från PRIMAR
via Internet direkt in i ECDIS. En annan viktig anledning är att vi har funnit att Adveto´s
ECDIS är lättanvänd. Allt detta gör Adveto´s ECDIS till ett idealt system för oss. Adveto´s
ECDIS passar våra behov och operationella krav”, säger Börje Jansson, Technical Superintendent på Viking Line.
”Vi är stolta över att ha Viking Line som kund eftersom de är mycket krävande. Dom har ett
antal stora passagerarfartyg och har ett krävande säkerhetsprogram. Deras trafik är
huvudsakligen i svåra, begränsade farvatten i skärgårdarna mellan Sverige och Finland”, säger
Kent Sylvén, VD ADVETO. “En annan sak som är intressant för oss är att Viking Line ju
lägger stor vikt på besparing av bränsle och har visat intresse för vår nya ETAMAN
option”
ADVETO
ADVETO Advanced Technology AB är en riktig pionjär inom elektroniska
navigeringssystem. ADVETO grundades redan i december 1985. ADVETO system
används globalt på alla tänkbara fartyg och används av många sjöfartsverk och andra
myndigheter. Systemen har blivit väldigt populära på allt från HSC (High Speed Crafts)
till SOLAS-fartyg och speciellt på fartyg som arbetar i krävande skärgårdstrafik.
Majoriteten av våra kunder är finns fortfarande i Skandinavien men med en växande
kundkrets globalt.
För mer information:
Kent Sylvén, VD
ADVETO Advanced Technology AB
Box 8028, SE-163 08 SPÅNGA, SWEDEN
Tel: +46 8 366905
Cell: +46 705 366908
Fax: +46 8 361885
E-mail: kent.sylven@adveto.se
Web: www.adveto.com
Viking Line
Viking Line är ett börsnoterat företag som är marknadsledande varumärke i norra Östersjön.
Bolaget erbjuder passagerar-tjänster, nöjesutbud och cargo carrier service på fartygen
Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS och på den nya
flaggskeppet Viking Grace.
Under 2013 transporterade Viking Line 6.5 millioner passagerare, 604,000 bilar och 119 500
lastenheter.
För mer information:
Börje Jansson, Technical Superintendent
Viking Line Abp
Box 166, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel: + 358 18 26 211
E-mail: borje.Jansson@vikingline.com
Web: www.vikingline.ax
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