
 

Ipad/tablet gebruik in combinatie Flightsimulator 

Het is inmiddels heel goed mogelijk om tablets samen met  de FS te laten werken.  Helaas zijn er op 

dit moment voor Android tablets minder toepassingen dan voor IOS ( Ipad en Iphone) tablets. 

Het principe is als volgt :  De PC en Tablet moeten zich beide bevinden in een draadloos Wifi netwerk. 

Op de PC waar de flightsimulator draait , moet een server programma worden geïnstalleerd , dat bij 

de betreffende toepassing ( app ) hoort. En op de tablet dient de app te worden gedownload. 

Daarna flightsimulator opstarten en daarna het server programma. Die geeft de poort en IP adres 

weer van de PC.  Op de tablet daarna de app starten en in de settings dan het poort nummer en IP 

adres, dat de server liet zien , invoeren.  Het server programma zendt nu de informatie die de app 

nodig heeft via het Wifi netwerk naar de app door. 

 

Er zijn inmiddels de nodige apps beschikbaar . Hieronder een opsomming van enkele apps, die ik heb 

kunnen vinden tezamen met  enkele afbeeldingen van de toepassingen. Ga naar de genoemde 

websites om nadere informatie op te halen. 

Simserver voor PMDG , IOS en Android  , te laden na installatie op PC met de QR code , 

www.avsim.com 

 

PSX Remote   CDU    voor Iphone en Ipad  van  ,  www.Aerowinx.com 

Virtual CDU , voor Ipad , duur , vanaf 19,99 , voor 747 ,777, 320 , www.virtualavionics.com.br 

Aerosoft Radiostack , ipad , prijs onbekend  ,    www.aerosoft.com 

FsMobileMap  , Android en IOS  , via internet op tablet of mobiel 



FSX Animated Cockpits : op Ipad 2e panel    4,99  , www.positiongames.com 

FSX B737 Checkpist  , Ipad   0,99  , Android  ??   , www.positiongames.com 

FSX Remote Autopilot,  Android   ,  http://fsx-remote-autopilot.android.informer.com/ 

CDU trial,   Android  , tijdelijk , prijs ???  ,  http://virtual-cdu-demo.soft112.com/ 

FSX remote    ,  radiopanel , Android  , 6,99 ,  

www.appszoom.com/android_applications/entertainment/fsxremote_boqck.html 

Airtrack / Haversine , koop prijs 33,99   verschillende gauges voor FSX FS9 en Xplane, via app store 

IPAD  , http://haversine.com/airtrack 

Diverse schermen met Ipad , werkende overhead knoppen e.d. : http://remotevirtualcockpit.com/ 

 

Via de App store van Apple of de playstore voor Android , zijn steeds meer apps voor FS te vinden. 

Voorbeelden : 

                               CDU/FMC 

http://haversine.com/airtrack
http://remotevirtualcockpit.com/


                                          radiostack 

                   serverprogramma remote flight 

 

 

                   basic 6 gauges remote flight 

 

 



                    HSI remote flight 

           autopilot  remote flight 

 

        radiostack remote flight 

 



    website Haversine 

     Remotevirtual cockpit 

 


