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1 Aan de slag
Om de applicatie te kunnen gebruiken, moet u inloggen op de website. U hebt deze gegevens van
ons ontvangen. Indien u geen inloggegevens heeft, kunt u contact opnemen met onze sales afdeling
via sales@dirkzwager.com.
Inloggen in Ship2Report
1. Ga naar www.ship2report.com (wij adviseren de browser Google Chrome of Internet Explorer te
gebruiken)

2. Vul in het vak UserName uw gebruikersnaam in
3. Vul in het vak onder uw Password uw wachtwoord in
4. Klik op Log in
U bent nu ingelogd op Ship2Report.
Wanneer u het vakje Remember me aanklikt, dan worden uw inloggegevens onthouden en hoeft u
dit niet telkens opnieuw in te geven.
Bent u uw password vergeten, dan kunt u deze opnieuw aanvragen via ‘Lost password?’ op de
inlogpagina.
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2 Uitleg iconen in de menubalk
De zichtbaarheid van de iconen zijn afhankelijk van uw abonnement

Home

Door op home te klikken komt u terecht in het startscherm van de
applicatie. Dit is tevens de pagina die u te zien krijgt als u inlogt

Visits / MyList

Overzichtslijsten zoals expected, in port, arrived etc.

Search

Zoeken in de scheepsdatabase

AIS

Land based AIS en/of Satellite AIS

ISPS

Overzicht van uw ISPS aanmeldingen

My Fleets

Overzicht van uw vloten

My Contacts

Overzicht van uw adressenboek

My Alerts

Overzicht van al uw ingestelde waarschuwingen

My Remarks

Overzicht van alle schepen met de door u toegevoegde
opmerkingen

Settings

Op deze pagina kunt u uw voorkeuren instellen wat betreft lijsten
en landkaart of uw wachtwoord wijzigen

Chatfunctie

Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met onze servicedesk

Log out

Klik hier om uit te loggen uit de applicatie
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3 Aanmeldingen via ISPS
Het is mogelijk om u voor schepen aan te melden die zowel de Rotterdamse- als de Amsterdamse
haven e.o. aandoen, indien u hiervoor bij ons een abonnement afgesloten heeft;
1. Selecteer/zoek het schip waar u zich voor wilt aanmelden, dit kan op verschillende manieren
afhankelijk van uw abonnementsvorm, namelijk;
» Via het kleine zoekscherm linksboven in uw scherm

2. Klik op het blauwe ISPS schild boven de foto van het schip

3. In de kolom rechts van het beeldscherm kunt u nu degene(n) kiezen die u wilt aanmelden voor een
boordbezoek.

U kunt de contacten beheren in uw adressenboek via ‘My Contacts’ (hoofdstuk 7).
In verband met strengere wetgeving zullen uw aanmeldingen aan bepaalde eisen moeten voldoen.
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Indien uw contacten in het rood staan betekend dit dat er nog informatie mist en u deze eerst dient
aan te vullen voordat u deze persoon kunt aanmelden. Dit kan door op het potloodje aan de
rechterkant te klikken.

4. Verstuur uw aanvraag door op Send te drukken.
5. U krijgt op het door u opgegeven mailadres de goedkeuring van de agent terug.

Andere zoekmogelijkheden zijn:
» Via de Vessel search aan de rechterkant van uw scherm;
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» Via de pagina Visits, indien u hier op geabonneerd bent, krijgt u hier de actuele reisgegevens van
schepen te zien;

» Indien u over een AIS abonnement beschikt, dan kunt u een schip selecteren op de kaart;

3.1 Aanmelden bij een terminal
Wanneer u alleen een bezoek aan een terminal wilt brengen (dus geen scheepsbezoek) dan kunt u
zich ook via de ISPS module aanmelden;
1. via het ISPS icoon in het hoofdmenu kunt u kiezen voor ‘Create Terminal Announcement’
2. selecteer welke terminal u wilt bezoeken
3. voer de datum in van uw bezoek
4. klik de persoon aan die op bezoek gaat
5. geeft de reden voor het bezoek op
6. verzend uw aanvraag
Uw aanvraag wordt direct naar de terminal doorgestuurd.
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3.2 Overzicht van mijn aanmeldingen

Via het ISPS icoon

in het hoofdmenu kunt u uw aanmeldingen zien:

Hierbij worden uw aanmeldingen inclusief de hieronder genoemde statussen vermeld;
• At agent (uw aanmelding is bij de agent ter goedkeuring)
• At Terminal (uw aanmelding is door de agent goedgekeurd en doorgestuurd naar alle
terminals die het schip aandoet)
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4 Visits
Hier kunt u alle movement-overzichten vinden indien u hierop geabonneerd bent.
In deze lijst kunt u een schip aanklikken, u krijgt nu de uitgebreide gegevens van het schip te zien.
Afhankelijk van uw abonnement, zijn de lijsten onderverdeeld in Expected, In port, Expected & In
port, Arrived en Sailed.
In de filtervelden onder de kolomkoppen kunt u desgewenst een zoekopdracht uitvoeren.
In de eerste kolom ‘Type’ wordt de betekenis van de tijd genoemd en in de laatste kolom de ‘Status’,
deze gegevens kunt u ook sorteren door deze aan te klikken.
Onderstaande afbeelding toont de Rotterdam – In Port lijst;

Ook via deze lijst kunt u ISPS aanmeldingen doen door het blauwe schild
Als u het

aan te klikken.

aanklikt dan kunt u hiermee uw favoriete schepen markeren.

4.1 My List
In plaats van de ‘standaard’ lijsten kunt u ook kiezen voor de functie ‘My List’. Deze module geeft u
de mogelijkheid om lijsten samen te stellen die geheel naar wens in te delen zijn met velden die voor
u interessant zijn. Tevens kan de lijst geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld Excel.
Een nieuwe lijst is aan te maken door
1. op het ‘plus’ icoon te drukken;

2. Hierna kunt u de lijst een lijst naam geven.
3. Data source geeft de type lijst aan bijv. Expected / In Port etc. (afhankelijk van uw
abonnement)
4. Selecteer van welke regio(s) u data wilt ontvangen bijv. Rotterdam (afhankelijk van uw
abonnement)
5. Nu kunt u de gewenste velden selecteren zoals scheepsnaam, IMO, Nationality etc.
door op het gewenste veld en Add te klikken. Een aantal velden tegelijk kiezen kan door de
Shift toets vast te houden en meerdere velden aan te klikken en daarna op Add te drukken.
6. Velden kunnen op de gewenste positie ingedeeld worden door het geselecteerde veld aan te
klikken en gebruik te maken van de ‘Up’ en ‘Down’ toets.
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7. Het zelf samengestelde bestand kan nu bewaard worden door op ‘Save’ te drukken.
8. Naderhand kunt u altijd elk bestand wijzigen of verwijderen.
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5 My Vessels
Meestal bent u maar geïnteresseerd in enkele schepen. Creëer gemakkelijk een overzicht met de
voor u belangrijke schepen met de My Vessels module.
De lijst met al uw My Vessels schepen kunt u vinden in het Hoofdmenu onder My Vessels

In de kolom ‘My Vessel’ lists, kunt u zelf uw favoriete schip kenmerken met onderstaande symbolen
en hier een naam aan geven;

Verwijderen van een schip uit My Vessels lijst doet u door het aanklikken van het symbool, nu
verdwijnt het schip uit uw lijst. Indien u het schip een andere kleur wilt geven, kunt u het des
gewenste symbool aanklikken.
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6 My Fleets
Creëer met deze functie uw eigen vloot of meerdere vloten.
Een vloot is makkelijk aan te maken door op de + te klikken, waarna u de vloot kunt benoemen en
deze ook een kleur kunt geven waardoor de vloot goed zichtbaar is op de AIS kaart.
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7 My Alerts
Deze optie biedt u de mogelijkheid om bepaalde waarschuwingen te ontvangen, dat kan zijn:
1. Berichten gericht op veranderingen binnen een reis.
2. Berichten gericht op verandering van de stamgegevens van het schip
3. Berichten gericht op veranderingen in de AIS transponder
Een Alert kan via SMS, email (Mobile Push binnenkort ook mogelijk) aan u verzonden worden.
Deze mogelijkheden zijn gemakkelijk in te stellen door het schip op te zoeken in Visits of MyList, op
de AIS kaart of bij de scheepkarakteristieken van het desbetreffende schip.
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Wanneer u de alarmbel bij het schip aanklikt, dan ziet u het keuzescherm met alle alert
mogelijkheden. Door middel van het aanklikken van de gewenste alert, wordt deze geactiveerd. Als u
een herhaling van deze melding wilt ontvangen, dan klikt u tevens de Repeat knop aan;

Hierbij is het wel belangrijk dat uw email adres en mobiele telefoonnummer in het systeem
geregistreerd staan, dit kunt u bij de ‘Settings’
invoeren:
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De verzending van een alert aan derden is ook mogelijk, een e-mail adres of mobiele
telefoonnummer kan eenvoudig toegevoegd worden;

In de menubalk vind u bij
MyAlerts saldo;

het overzicht van alle ingestelde Alerts, de verzonden Alerts en uw

Een Alert wordt via een SMS of e-mail naar u verstuurd. Een voorbeeld van een toegestuurde e-mail
bericht is:

Eventueel kunt u in uw Outlook een ‘regel’ aanmaken waarbij deze berichten automatisch naar een
speciale map gestuurd worden waarbij u het overzicht in uw Inbox houdt.
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8 My Remarks
Wanneer is dit schip door ons bezocht? Tot wanneer loopt het servicecontract? Dit soort
opmerkingen kunt u bij elk schip plaatsen door middel van de My Remarks functionaliteit.

In het overzicht scherm ziet u alle schepen waar een notitie bij staat;
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9 Search, zoeken in de database
Met behulp van deze zoekmodule kunt u gemakkelijk een schip vinden. U kunt zoeken op naam,
callsign, IMO nummer, nationality etc. of een combinatie hiervan.
Hierin kunt u ook een selectie maken wie de Registred Owner, Beneficial Owner, Ship Builder,
Machinery designer, Engine Builder of het Technical Management is.
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10 AIS
Onderstaand ziet u het AIS scherm. Hierop worden de schepen getoond met behulp van het AIS
netwerk van Dirkzwager. Indien u een bepaald gebied aanklikt, wordt het aantal schepen in het
desbetreffende gebied getoond, varend of stilliggend.

Na inzoomen:
Moving Vessel – varend
schip
Moored/anchored vessel –
stilliggend/voor anker
liggend schip
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10.1 Navigatie
Aan de linkerkant van het scherm vindt u onderstaande symbolen;

Type
Elk type schip wordt door middel van een kleur aangeduid.

De type schepen zijn ook selecteerbaar, dus als u op de kaart alleen de Cargo schepen en de Tankers
wilt zien, dan vinkt u de andere types uit.
Dit geldt ook voor de stilliggende of varende schepen, ook hier kunt u een selectie in maken.
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10.2 Locatie toevoegen
Op de AIS wereldkaart kunt u een bepaalde regio selecteren waarin u geïnteresseerd bent zodat u
deze kunt aanmerken als My Regions en door middel van 1 druk op de knop naar deze regio gaat.
Indien u op de kaart een bepaalde regio ziet welke u wilt aanmerken als My Region dan kunt u dit
eenvoudig doen door het kompassymbool links in het scherm aan te klikken, in dit menu verschijnen
de diverse regio’s en uw zelf toegekende regio’s, hier kunt u regio’s toevoegen en verwijderen.

Uw eigen regio’s zijn makkelijk te verwijderen door op het rode kruis naast de regionaam te drukken.
Wanneer u het kompassymbool nogmaals aanklikt, verdwijnt deze uit beeld.
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11 My Contacts
Wanneer u vanuit het Hoofdmenu de My Contacts icoon aanklikt, dan krijgt u een leeg invulscherm
waarmee u nieuwe contacten aan uw adressenboek kunt aanmaken.
In het midden van het scherm vindt u een overzicht van uw gehele adressenboek.
Indien u een contactpersoon wilt verwijderen of aan wilt passen, klikt u op de desbetreffende
persoon en in de rechterkolom worden de gegevens getoond. U kunt deze gegevens bewerken of
verwijderen.
Zorg ervoor dat deze gegevens altijd up-to-date zijn (dus met een geldige ID, kenteken etc) om zo
problemen bij de terminal te voorkomen!
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12 App & mobiele versie van Ship2Report
Het is ook mogelijk om Ship2Report via uw mobiele telefoon of IPad te bekijken en uw ISPS
aanmeldingen te doen. Er is tevens een gratis App voor Apple of Android device beschikbaar.
Met de App kunt u zich aanmelden, aanmeldingen goedkeuren (agentenmodule), zien waar en
wanneer de schepen in Rotterdam en Amsterdam worden verwacht of binnen liggen, direct contact
leggen met de ISPS Agent en met de operationele afdelingen van Dirkzwager en KVSA.

Indien u een snelkoppeling van deze site wilt maken, zodat de site van Ship2Report op uw Home
pagina opgeslagen is, kunt u op verschillende manier uitvoeren. Hieronder worden enkele merken
uitgelegd;

12.1.1

Apple iPhone

1. Ga naar de site www.ship2report.com (het liefst via Safari en niet in Chrome)
2. Druk onderin beeld op het middelste icoontje, ook wel het “ga naar” icoontje (pijltje dat uit
een vierkantje komt).
3. Druk op de knop “Zet in beginscherm”.
4. Er verschijnt een scherm waarin de naam van de nieuwe snelkoppeling kan worden ingevuld,
laat hier de suggestie die al is ingevuld staan of vul de gewenste naam in. Deze naam komt
onder het nieuwe snelkoppeling icoontje te staan.
5. Druk op de “voeg toe” knop rechtsboven in beeld.

12.1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ga naar de site www.ship2report.com.
Klik op het icoontje onderin het scherm (middelste icoontje met vierkant en pijltje).
Geef aan dat u de website aan uw beginscherm wilt toevoegen.
Tik een (korte) naam in of kies de suggestie die in beeld verschijnt.
Tik op OK.
De webclip verschijnt nu als icoontje op uw startscherm.

12.1.3
1.
2.
3.
4.
5.

Apple iPad

Samsung

Ga naar de site www.ship2report.com.
Druk op Menu.
Kies Sneltoets toevoegen.
De snelkoppeling verschijnt nu als icoontje op uw startscherm.
Indien u niet de webversie krijgt, dan moet u in het Menu kiezen voor ‘Weergave op
bureaublad’.
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