Handleiding eCaptain reserveringssysteem
Deze handleiding beschrijft versie 2.0 van de e-Captain implementatie door
KR&ZV De Maas. Deze versie is in productie vanaf 1 maart 2016
U kunt dit systeem bereiken via de MAAS site, vervolgens kiest u ‘Mijn Maas’ en
daarna kiest u de optie ‘Inloggen’:

Het is aan te bevelen dit de eerste maal te doen vanaf de ‘thuis PC’. U drukt dan
op ‘Inloggegevens vergeten’ Hier vult u het bij het Secretariaat bekende email
adres in en neemt u de veiligheidscode over:

In het scherm verschijnt de bevestiging dat er een mail is verstuurd, en na enige
ogenblikken ontvangt u een mail in uw mailbox met daarin een gebruikersnaam
en een moeilijk te onthouden wachtwoord.
In de mail staat uw inlognaam (bijvoorbeeld ‘Jacobs07’) en een link naar de
pagina op de site om een zelf te kiezen wachtwoord in te stellen. Dat moet
overigens minimaal 8 karakters lang zijn en tenminste één nummer bevatten.
:
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Hier kiest u ‘’wachtwoord wijzigen’ en bedenkt iets wat wel te onthouden is.
U heeft nu toegang tot het Captain afschrijfsysteem en kiest dan: Afschrijfboek:

U ziet dan bovenstaand scherm en kunt de volgorde van de getoonde boten
variëren door op de koppen boven de kolommen te drukken. Zo kunt u sorteren
op ‘bootnaam’, ‘type’ of ‘categorie’.
U legt vervolgens de boot naar keuze vast voor het tijdvak naar keuze door erop
te klikken waarna het volgende schermpje opent:
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Daarna klikt u op ‘Reserveren’ en uw reservering is gemaakt. Het bestaande
beleid: toegewezen schepen 14 dagen van te voren reserveerbaar, niet
toegewezen schepen 6 dagen van te voren reserveerbaar blijft gelden en daar
blijft op worden toegezien.
Doorgaans reserveert u voor de periode van de outing, maar in het geval er een
wedstrijd buitenshuis gevaren gaat worden reserveert u vanaf het moment van
laden van de bowa tot het moment van terugkeer daarvan. Zo’n reservering kunt
u thuis maken (of op de loods) maar moet u Bevestigen op de loodsterminal
(daarover straks meer) vanaf een kwartier voorafgaand aan HET MOMENT dat u
gaat laden. Wanneer u dat niet doet wordt de reservering daarna automatisch
geannuleerd waardoor een ander lid kan denken dat de boot er is en
gereserveerd kan worden,
Nadat de reservering is gemaakt ziet u het volgende scherm:
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Op de loodsterminal (direct links na binnenkomst in loods 1) ziet u vervolgens
het volgende scherm:

en klikt u op ‘Bevestigen’:

Als laatste klikt u op ‘OK’:

En vervolgens pakt u de boot en vertrekt. (Reserveren en tegelijkertijd
bevestigen kan vanaf een kwartier van te voren en het gehele proces –van
reserveren tot en met bevestigen kan ook in één keer vanaf de loodsterminal
plaatsvinden)
Annuleren:
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Het kan voorkomen dat u nadat u de boot gereserveerd heeft deze toch moet
annuleren.
Dit doet u door in te loggen op de planner waarna u het volgende scherm krijgt
gepresenteerd:

In dit scherm kiest u voor ‘Mijn reserveringen’ en daarna verschijnt onderstaand
scherm:

In dit scherm staan uw reserveringen en vervolgens klikt u op het rode kruisje
achter de reservering die u wilt verwijderen. Daarna vraagt het systeem
(nogmaals) of u deze reservering daadwerkelijk wilt verwijderen:

U klikt op ‘OK’ en het systeem meldt dat de reservering inderdaad ongedaan is
gemaakt:

Vaarverbod:
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Onder een aantal omstandigheden geldt er op de Rotte een Vaarverbod. U ziet
dan in de planner een Rood Stoplicht staan. Wanneer u de muis daarover heen
beweegt komt er een schermpje met een toelichting:

Schade:
In het onwaarschijnlijke geval dat u schade heeft gevaren met de boot, of de boot
beschadigd heeft aangetroffen logt u weer aan op de loodsterminal (met uw
recent verkregen usernaam en zelf ingestelde password. Het volgende scherm
komt naar voren:

U kiest vervolgens ‘Mijn reserveringen’

en daarna: ‘Schademeldingen’:
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Vervolgens moet u op het balkje ‘Maak keuze’ drukken en daarna op ‘Schade
aan’. Daar selecteert u welke boot het betreft en wat de schade is. (NOOT: dit is
een beetje ingewikkeld, maar het maakt het mogelijk ook een schade te melden
die u spontaan opvalt zonder dat u iets met die boot van plan was of bent.

Nadat u dit scherm zo uitgebreid mogelijk heeft ingevuld, bij voorkeur voorzien
van een tegenpartij, drukt u op ‘Schade melden’. Indien de schade zodanig is dat
verder varen niet mogelijk of verantwoord is kunt u de boot ook direct buiten
gebruik stellen.
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