
Inloggen

• Start op je computer 
Microsoft Edge of 
Google Chrome

• Ga naar: https://portal-
test.shiplogic.nl

• Kies “sign in with 
Microsoft”

• Indien emailadres 
gevraagd wordt: 
hmcc@portofmoerdijk.nl 
Indien wachtwoord 
gevraagd wordt: vul in 
(zie wachtwoorden in 
DIS, “PC hmcc”)

• Indien code 
authenticator gevraagd 
wordt: pak de telefoon, 
open Authenticator en 
voer op PC de 6 cijferige 
code in

Omgaan met panelen

• Op het dashboard worden panelen getoond
• Verplaatsen: pak met muis de titel van paneel 

en sleep naar plek
• Aanpassen: pak de rechteronderhoek en 

sleep naar juiste plek
• Sluiten: klik op het kruisje in de 

rechterbovenhoek
• Tip: zet te panelen aan de linker kant, bedek 

1/3 in de breedte en volledige hoogte

• Open https://www.shiplogic.nl/instructies
• Klik op “?” rechts bovenin

Oproep marifoon: Schip komt haven binnen

• Type naam of ENI 
nummer in 
zoekvakje 

• Wordt schip 
getoond? Zo ja:

• Klik op schip
• Klik op tabblad 

“scheepsbezoeken”
• Er is er al een 

verwacht bezoek? 
Zo ja: klik op dat 
bezoek

• Zo niet: kies “Maak 
scheepsbezoek aan”

• Vul verwachte of werkelijke aankomst
• Kies ligplaats door klik en schuiven op de 

kaart
• Kies reden van bezoek
• Kies “Maak scheepsbezoek aan”
• Wordt lading ook gemeld → invoeren lading

Oproep marifoon: Schip gaat vertrekken

Overgeslagen lading is bekend

• Open scheepsbezoek (via zoeken op schip, 
paneel scheepsbezoeken of klik op schip op 
de kaart)

• Zoek laatste ligplaatsbezoek
• Vul bij werkelijk vertrek de vertrektijd in
• Druk op “sla scheepsbezoek op” 

Oproep marifoon: Schip gaat verhalen

Bijhouden scheepsbezoeken via kaart

• Open scheepsbezoek (via zoeken op schip, 
paneel scheepsbezoeken of klik op schip op 
de kaart)

• Zoek laatste ligplaatsbezoek
• Vul bij werkelijk vertrek de vertrektijd in
• Klik op “Maak ligplaatsbezoek aan”
• Vul verwachte aankomsttijd nieuwe ligplaats 

in
• Kies ligplaats door klik en schuiven op de 

kaart
• Druk op “sla scheepsbezoek op” 
• Vul bij aankomst de werkelijk aankomst in
Of
• Klik op nieuwe ligplaats op de kaart
• Kies “maak ligplaatsbezoek aan”
• Kies tijd van verhalen en kies “verwerken”

DESCRIPTION

Quick Reference Card ShipLogic

DESCRIPTION

Quick Reference Card ShipLogic

DATE

10-aug-2022

DATE

10-aug-2022

DRAWN BY

ShipLogic

DRAWN BY

ShipLogic

• Open scheepsbezoek (via zoeken op schip, 
paneel scheepsbezoeken of klik op schip op 
de kaart)

• Open tabblad “geleverde diensten”
• Kies “voeg geleverde dienst toe”
• Kies bij type “Containers” of “lading”
• Indien containers: kies bij tarief “Containers 

binnenvaart”
• Kies ligplaats
• Er wordt tabel getoond. Moerdijk maakt 

onderscheid in: laden/lossen ; leeg/vol ; en 
afmeting van de container. Vul aantallen en 
gewicht (tonnen) in. Gewicht van lege 
containters wordt automatisch gevuld.

• Indien overige lading: kies het juiste type
• Kies ligplaats
• Vul aantal tonnen geladen en gelost in 
• Bij meerdere ladingsoorten: kies “voeg 

geleverde dienst toe”

Schip

Scheepsbezoek

Ligplaatsbezoek

Overgeslagen lading

Indeling gegevens

Let op: er zijn schepen met 
dezelfde naam. Voor 

openen: controleer eigenaar 
of ENI

• Oranje: schip vaart rond, maar heeft geen 
scheepsbezoek op die plek

• Groen: schip ligt daar, én heeft 
ligplaatsbezoek op die plek

• Rood: schip ligt daar niet, maar heeft 
ligplaatsbezoek op die plek

• Groen gestippeld, groen gevuld: schip wordt 
verwacht op die plek, maar is er nog niet

• Groen gestippeld, oranje gevuld: schip ligt 
daar, maar aankomst is niet opgegeven

• Rood gestippeld: verwacht vertrek in het 
verleden.

Betekenis kleuren op de kaart

• Wegwerken rode schepen. Schip is uit de 
haven? Geef vertrektijd op. Schip gaat 
verhalen? Nieuw ligplaatsbezoek aanmaken

• Wegwerken groen gestippeld, oranje gevuld. 
Werkelijke aankomsttijd opgeven

• Wegwerken oranje schepen aan ligplaats. Is 
er nog geen scheepsbezoek? Scheepsbezoek 
aanmaken. Is er al wel een scheepsbezoek? 
Ligplaatsbezoek aanmaken of bijwerken.

Betekenis iconen

Aanmaken, bijvoorbeeld: maak nieuw schip aan

Andere kiezen, bijvoorbeeld: koppel ander schip 
aan scheepsbezoek.

Kies datum (soms ook tijd), bijvoorbeeld: geef 
verwachte aankomst op

Klap in of uit, bijvoorbeeld bij ligplaatsbezoeken

Koppel, leg een verbinding tussen bijvoorbeeld 
een AIS gebeurtenis en een scheepsbezoek

Openen details, bijvoorbeeld: open 
scheepsgegevens

Sla op, bijvoorbeeld bij een scheepsbezoek

Toon op kaart, bijvoorbeeld: toon de actuele 

positie van het schip

Schip niet gevonden?

• Open paneel “Schepen”
• Zoek schip opnieuw in deze lijst
• Bestaat schip niet? Kies “Maak schip aan”
• Vul in: Naam
• Indien binnenvaart: ENI ;  zeevaart: IMO 
• Lengte, breedte, tonnage
• Kies Tarief
• Kies “Opslaan”

Hulp nodig?


	Quick Reference Card.vsdx
	Placemat


