
SafeSeaNet 2015 

Integrasjon med havner og havneanlegg 
 

Et av delmålene i prosjektet SafeSeaNet 2015 er å gi havner og havneanlegg (terminaler) tilgang på 

seilasinformasjon til og fra sine lokasjoner. I tillegg skal havner og havneanlegg kunne åpne for 

bestillinger av havneplass via seilasregistreringen i SafeSeaNet. 

Første versjon av havnesidene ble lansert i oktober 2014. Etter innspill er det gjort en rekke 

endringer. Endringene er oppsummert i dette dokumentet. 

For detaljer om brukergrensesnittet, sjekk «Port Authority User Guide» på siden 

http://shiprep.no/ShipRepWebUI/Documents.aspx 

 

Endringer 

Administrasjon av havner og havneanlegg 

I første versjon av havnesidene ble man som havneadministrator indirekte administrator av alle 

havneanleggene under havnen. Det var heller ingen restriksjoner på hvilke typer selskaper som 

kunne adminstrere havner. 

I siste versjon er administrasjonen av havneanlegg fraskilt administrasjonen av havner. Det er også i 

utgangspunktet nå kun offentlige selskaper som gis tilgang til administrasjon av havner: 

 En havn kan administreres av ett selskap 

 Et havneanlegg kan administreres av ett selskap. Selskapet kan være det samme som 

administrerer havnen, eller et helt annet selskap. Alle typer selskap (privat/offentlig) kan 

administrere et havneanlegg. 

 

Viktig:  Dersom ditt selskap ikke har tilgang til å adminstrere havner vil en advarsel vises som på 

bildet under: 

 

 

Ta kontakt med SSN Support hvis du trenger tilgang for å administrere en havn. 

 



Allerede administrerte havner og havneanlegg vil farges grå og vises i kursiv. Ved å hvile 

musepekeren på tabellraden dukker det opp en ledetekst med kontaktinformasjon for 

administratoren. Bruk kontaktinformasjonen ved eventuelle feil. 

 

 

Viktig:  I overgangen til siste versjon vil alle dagens havneadministratorer automatisk administrere 

alle havneanleggene i havnene de administrerer. Havneadministrator må selv ta vekk 

administrasjonskrysset for havneanleggene som eventuelt skal administreres av andre 

selskaper. 

 

Legge til nye havneanlegg 

I hver valgte kommune blir havnene listet opp først, deretter alle havneanleggene. 

For å kunne legge til nye havneanlegg må man administrere minst én havn i kommunen, som 

illustrert på bildet under: 

 

  



Innstillinger for havn (kun tilgjengelig for havneadministrator) 

 

Krysset «Enable port orders to this port» styrer hvorvidt havnen ønsker å vise bestillingsskjema for 

havneplass i veiviseren for seilasregistrering.   

Krysset «Receive all voyages to X by email» styrer hvorvidt havnen mottar kopi av bestillinger gjort i 

seilasregistreringen per epost. Merk at havnen mottar bestillinger til alle havneanlegg i havnen selv 

om havneanlegget er adminstrert av et annet selskap enn det som administrerer havnen. 

I siste versjon er havnens adresse tatt bort da den ikke er i bruk. 

Innstillinger for havneanlegg 

 

I siste versjon er det mulig å velge hvilken havn havneanlegget ligger i. Det er kun mulig å velge blant 

havner innen gjeldende kommune. 

Krysset «Enable port orders to this facility» styrer hvorvidt havneanlegget ønsker å vise 

bestillingsskjema for havneplass i veiviseren for seilasregistrering. 

Krysset «Disable this port facility» vil fjerne havneanlegget fra listen over valgbare havneanlegg i bla. 

seilasregistreringen. 

Kontakdetaljene er utvidet med 24-timers vakttelefon. 

I siste versjon må også havneanleggets posisjon oppgis. Dette kan enten gjøres ved å oppgi 

posisjonen direkte eller ved å bruke kartet. Havneanleggets posisjon må være innen 150 km fra 

havnen. 



For ISPS-havneanlegg er det kun mulig å sette kontaktdetaljer og hvorvidt havneanlegget åpner for 

bestilling av havneplass, resten av feltene er låst. 

 

Seilasinformasjon («Voyages») 

Alle brukere med tilgang på menyen «Port Authority» har tilgang på informasjon om alle seilaser 

registrert i SafeSeaNet. Detaljer om passasjerer/crew og havnebestilling er skjult med mindre: 

 Brukeren administrerer havnen i seilasens avgangs- eller ankomstlokasjon, eller 

 Brukeren administrerer havneanlegget som er valgt i evt. havnebestilling 

Søkefilteret «My Administered Locations» viser alle lokasjoner der brukeren enten administrerer 

havnen eller et eller flere av havneanleggene. 

 

 

Bestilling av havneplass 

Skjemaet for bestilling av havneplass vises kun i veiviseren for seilasregistrering dersom enten 

havnen har krysset av for «Enable port orders to this port» eller minst et av havneanleggene i havnen 

har krysset av for «Enable port orders to this facility». 

Hvis havnen har et eller flere havneanlegg, må havneanlegg velges før bestillingsskjemaet vises. 

Dersom hverken havnen eller valgt havneanlegg mottar havnebestilling, vil brukeren som registrerer 

seilasen få en advarsel. 

 



Tilgang for havnebrukere i SafeSeaNet 

 

Q: Jeg har allerede laget meg havnebruker, hvordan påvirker endringene meg? 

A:  Det er spesielt de som administrerer havner som påvirkes. Les gjennom endringene som er 

gjort i siste versjon. Legg spesielt merke til «viktig»-kommentarene under «Administrasjon av 

havner og havneanlegg». 

 

Q: Jeg har brukerkonto i SafeSeaNet, men ser ikke havnesidene i menyen. Hvordan får jeg 

tilgang? 

A: Det er lagt til et nytt kryss i «My Profile» hvor du kan be om tilgang til havnesidene. Hvis du 

huker av dette krysset («I will use SafeSeaNet to administer ports and port facilities») og 

lagrer profilen din vil menyen utvides med havnesidene. 

 

Q: Jeg har ikke brukerkonto i SafeSeaNet og ønsker å lage meg en bruker med havnetilgang 

A: Gå til innloggingssiden på www.shiprep.no. Trykk på lenken «Register here», velg 

brukertypen Port Authority og følg veiviseren. På bunnen av veiviseren er det linket til et 

dokument som forklarer stegene i brukeropprettingen nærmere. 


