Quick Reference Card 1 (QRC p.1) “Captain voor de U.R.V. Viking” – ALGEMEEN
1.1 Wat is Captain?

1.2 Hoe werkt Captain voor Viking?

 Een Internet applicatie; een online programma

 Vanaf thuis, of elders via Internet, eerst naar de Viking website &
daarna doorklikken naar Captain
o om de vloot te bekijken (boten in & uit de vaart)
o om een boot te reserveren, of te annuleren

 Persoonlijk aanmelden (inloggen) & afmelden (uitloggen)
 Beheer van verenigingstaken; barrooster & verenigingswerk
 Muteren, factureren, meldingen, enz.
 Beheer van de vloot, schaderegistratie(s) en/of onderhoud status
 Reserveringssysteem; online reserveren & afschrijven van boten

 Op de loods, tikken op de beschikbare touch screens (altijd aan)
o Idem als via Internet, maar hier ook (verplicht) afschrijven
In beide gevallen op dezelfde manier

1.3a Op de loods inloggen met een TAG
 Persoonlijke inlognamen & wachtwoorden zijn per lid
gekoppeld aan de eigen Tag (via de ledenlijst)
 Een Tag is een soort naamlabeltje: geel plastic
 Iedereen krijgt een eigen Tag: LET OP!
o Tags zijn persoonlijk & niet uitwisselbaar
o Alle acties worden gelogd
o Degene die inlogt is eindverantwoordelijk
o Bij verlies van je Tag kost dit €5,- voor een nieuwe
 Op de touch screens op loods is er een permanente,
automatische time-out ingesteld; je blijft niet ingelogd
 Er worden geen gegevens op deze pc’s bewaard

LET OP: de huidige processen veranderen niet!
 Gebruikelijke afspraken, regels, manier van werken & omgang blijven hetzelfde
 BEHALVE dat je nu met 1 persoon een boot reserveert (en er dus 1 naam
wordt geregistreerd, i.p.v. alle namen van alle roeiers uit de hele ploeg)
 En dat je thuis, of elders via Internet wat kan doen (i.p.v. papier op de loods)
1.4 Stap voor stap alle acties uitgelegd
 In- & uitloggen Captain (thuis & loods)

Viking website:
www.urvviking.nl

 Reserveren boot (thuis & loods)
 Afschrijven boot (loods)
 Direct afschrijven zonder reserveren (loods)
 Annuleren of wijzigen boot (thuis & loods)

e-mailadres:
captain@viking.nl

1.3b Thuis inloggen via persoonlijke inlognaam & wachtwoord
Afmelden gaat automatisch na 30 min niet-gebruik, of handmatig
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