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Förord

Logbook’s  tillägget Crew är ett användbart tillägg till Log-
book—både för båtägare och för charterföretag. Med hjälp av 
de data ni samlar in i Crew på de tre bladen Skepp, Personer 
och Resor kan ni enkelt skapa inresedokument, kontrakt mellan 
befälhavare och besättning, protokoll över säkerhetsinstruktioner 
och personliga kryssningsloggar. Med persondatabladet får ni 
tillgång till all nyckelinformation om er besättning som är viktiga 
för formulären såväl som vid ett eventuellt nödläge. 

Denna användarhandbok beskriver funktionerna i filen Crew.
fmp12. Allmänna funktioner i Logbook, som t.ex installation, 
hantering av datafiler och uppdatering av gamla loggboksfiler 
beskrivs i  Användarhandbok Logbook 3.7 Grunder (Användar-
handbok_Logbook_3.7_Grunder.pdf ). 

Vi tackar Magnus Olausson för hans arbete med översättning 
och testning av programpaketet.

Om ni har några frågor vänligen skicka ett email till: 
 support@2k-yachting.de.
 
Vi hoppas ni kommer gilla Crew och hoppas det alltid kommer 
finnas tillräckligt med vatten under er köl…

Almute Kraus
2K Yachting, in January, 2016

mailto:support%402k-yachting.de?subject=Support%20for%20Logbook


5Användarhandbok Crew för OS X, Windows och iPad

Lär känna: Användargränssnittet

Användargränssnittet i Crew är nästan identiskt på PC och iPad. 
Alla funktioner ni behöver vid datainmatning eller senare vid 
hantering av utskrifter, etc., hittas i dialogrutor. Dialogrutorna 
öppnas med hjälp av knappar överst till höger i fönstret.. 
Om ni redan använder Logbook, kommer ni att känna igen 
många av kontrollerna.

Knapparna

I ytan till höger överst i fönstret av Crew hittar ni knapparna som 
ger tillgång till alla funktioner i Crew. 
Tabellen här bredvid beskriver knapparna. Funktionerna kommer 
att beskrivas i motsvarande kapitel i denna handbok.

Vissa knappar öppnar en typ av meny bestående av knappar. 
Klickar man på knapparna öppnas antingen en ny dialogruta 
med inställningar eller så genomförs ett kommando. 

För att stänga en dialog, klicka på en tom yta i programfönstret 
eller klicka på stängknappen (L), vilken finns i övre högra hörnet 
på många dialogrutor. 

Knappmeny i dilaogrutan ' 

Button Function

Förval

Ny (öppnar en dialogruta eller skapar en ny post) 

Radera

gå till första sidan på detta blad

gå till föregående sida på detta blad

gå till nästa sida

Gå till sista sidan på detta blad

Utväxla (hämta data ifrån Logbook)

Kommunikation (generell: Importera, om, stäng; på 
bladet Personer: hämta persondata från email, Skriv ut 
persondata)

Redigera språk på formulär

Skriv ut formulär

visa tillhörande uppgifter

Knapparna i Crew
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Navigera mellan blad och sidor

Programfönstret i Crew består av 4 datablad (blå flikar) och 4 for-
mulärblad (grå flikar). Ni kan växla blad med de toppmonterade 
flikarna. Fliken på det aktiva bladet visas in en mer intensiv blå 
eller grå färg..
Förutom bladet Besättning kan alla blad innehålla flera sidor. 
För att växla mellan indiduella sidor på ett blad. Klicka på den 
önskade navigationsknappen överst till höger på bladet  (se tabell 
på föregående sida). 

Zoomnivåer

På PC erbjuder Crew flera zoomnivåer. Beroende på storlek av er 
skärm kommer förmodligen zoomnivå 100% eller 150% fungera 
bäst för er.. Dessutom kan zoom ökas till 200%, 300% och 400% 
liksom minskas till 75%, 50% och 25%. Normalt så passar inte 
dessa tre nivåer så bra med normalanvändning av Crew.
Zoomnivåerna ställs in med ikonerna i nedre högra i fönster-
ramen. Om ni ändrar storlek på fönstret, och fönstret är mindre 
än vad som krävs för att visa hela sidan kommer rullister att 
visas. Använd zoomknappen för att optimera storleken på fön-
stren.

Knapp Funktion

150 Det numeriska värdet visar nuvarande zoomnivå
1st musklicket väljer zoomnivå 100%
2nd musklicket växlar tillbaka till tidigare zoomnivå.

– Förminska vyn ett steg (zoom out)

+ Förstora vyn ett steg (zoom in)

Ikoner i fönsterram
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Fälten 

I Crew skrivs information in, och visas i fält. 

Observera
Notera att er inmatning inte är färdig och permanent 
lagrad i Crew innan ni har flyttat ut ifrån inmatnings-
fältet. För att göra dett klicka på en tom yta i fönstret. 

Standardfält
Standardfält tillåter inmatning av bokstäver och siffror. 

Skriva in text eller siffror på PC

1. När ni klickar på ett standardfält  med musen så syns en text-
kursör i fältet.

2. Skriv in er text eller numeriska värde.
3. Slutför inmatningen med att flytta kursören vidare till nästa 

fält med tab tangenten, retur eller inmatningsknappen. Eller 
klicka med musen någonstans utanför fältet.

Skriva in text eller siffror på iPad

1. När ni klickar på ett standardfält så syns en textkursör i fältet 
och ett tangentbord visas.

2. Skriv in er text eller numeriska värde.
3. Slutför inmatningen med att flytta kursören vidare till nästa 

fält med Nästa (på tangentbordet eller fältet i toppen på 
tangentbordet). Eller klicka någonstans utanför fältet, vilket 
också gömmer tangentbordet.

Textfält med flera rader 

Där ett längre fritextfält behövs, finns det i Crew fritextfält med 
flera rader. Här kan ni skriva text som i en texteditor. Om ni 
skriver in text i ett textfält som inte får plats i fältet, kommer 
fältet att förstoras under inmatningen. Men så snart ni lämnar 
fältet, går det tillbaka till ursprunglig storlek och överskjutatnde 
text blir osynlig.

Observera
Text som går utanför flerradersfält kan inte skrivas ut.

Fält med rullgardinslistvärden

För förenklad hantering använder Crew rullgardinslister med 
föreslagna inmatningar i många fält. 

• Alla fält, där det finns en fördefinierad lista, visar en rullgar-
dinslista med fördefinierade valen. Listan är fast och kan inte 
ändras. Inga andra data än de fördefinierade kan infogas i dessa 
fält.

• I vissa fält visas en lista med möjliga inmatningar när man 
klickar i fältet. Dessa fält har ingen nedåtpil till höger, och här 
kan antingen välja ifrån listan eller göra en egen inmatning 
istället för att välja ett av förvalen i listan.  
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Välja data ifrån en lista
1. Rulla genom listan och klicka på det korrekta valet. 
2. Posten infogas och pekaren flyttas automatiskt ut från fältet

För att skriva in er egna text på PC måste ni klicka i fältet igen 
under tiden listan visas. Listan stängs och ni kan nu skriva in ert 
egna data. 

På iPad kan ni gömma listan med knappen Y (i titelfältet överst 
till vänster på tangentbordet) och därefter skriva in era data med 
hjälp av tangentbordet. 

Bildfält

På bladet Personer kan ni infogan en bild, på bladet Skepp en 
logotyp. 

Infoga en bild på PC

Det finns olika sätt att infoga bilder. Följ dessa steg:

1. Klicka på knappen i bildfältet. 
2. Detta öppnar dialogen Infoga Bild, där ni kan välja önskad 

bild.
3. Om ni väljer optionen Spara endast länk till filen sparas en 

länk till bildfilen i loggboken och inte hela bilden. Detta gör 
Crew filen mindre. Men, om filen flyttas eller blir omdöpt, 
kommer den inte synas i i Crew filen. Om filen redigeras, så 
kommer redigeringen synas i Crew filen också.

4. Så fort ni klickar Sätt in, blir bilden synlig i bildfältet. Bilden 
reduceras propertionellt för att passa in i bildfältet utan att 
bilden beskärs.

Ni kan också välja en bild från ert bildredigeringsprogram (t. ex 
Apple iPhoto eller Adobe Photoshop), kopiera den och infoga den 
i fältet ifrån klippbordet. 

1. Klick bildfältet. Den visar nu en svart ram (inte på knappen). 
2. Infoga bilden från klippbordet.

Eller drag bilden direkt ifrån Finder, Explorer eller ut från iPhoto 
in till bildfältet. 

Följande bildformat stöds av Logbook: 
JPEG (.jpg), PDF (.pdf ), PNG (.png), TIFF (.tif ), Photoshop (.psd), 
PICT (.pct) och, i i tillägg de mindre valiga formaten, JPEG 2000 
(.jp2), MacPaint (.mac), PICS (.pcs) liksom Windows Bitmap 
(.bmp).

Notera:
När en bild läggs in i Logbook så kommer bildstorleken 
automatiskt reduceras till passande format med en kom-
promiss mellan storlek och bildkvalitet. Därför är det inte 
nödvändigt att använda  funktionen. Spara endast länk till 
filen.
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Radera en bild på PC
Om ni vill radera en bild, cklicka på bilden och använd knappen  
Backsteg eller Delete knappen.

Infoga en bild på iPad

1. Klicka i bildytan. En importpopup visas.
2. Välj om ni vill ta en bild med iPads kamera eller välja en bild 

från fotogalleriet.
3. När ni har valt bild, visas den direkt i bildfältet. Bilden reduc-

eras propertionellt för att passa in i bildfältet utan att bilden 
beskärs.

Om bildfältet redan innehåller en bild, kan ni i dialogrutan välja 
om ni vill radera bilden eller ersätta bilden med en annan.

Datumfält

Så snart ett datumfält aktiveras där data skall infogas öppnas på 
PC en rullgardinskalendar och på iPad en popupkalendern för 
iOS. 

På PC klicka bara på önskat datum i kalendern. Med rutorna i 
toppen till höger och vänster kan ni går fram och tillbaks en 
månad och med pilarna bredvid månad fram och bak ett år. 
Klicka endast på Idag för att infoga dagens datum.

Rullgardinskalendar för inmatning av datum

På iPad välj datum med rullhjulen och flytta sedan till nästa fält 
genom att klicka på Nästa eller avsluta datainmatningen med att 
klicka någonstans utanför fältet. 
Aktuellt datum är förvalt. För att välja detta datum rulla kort 
fram och tillbaka på ett av rullhjulen tills datumet visas i fältet. 
Flytta sedan till nästa fält genom att klicka på Nästa eller avsluta 
datainmatningen med att klicka någonstans utanför fältet. 
Ni kan också gömma rullhjulen genom att klicka på  Y (i 
titelfältet överst till vänster på tangentbordet) och skriva in dat-
umet med hjälp av tangentbordet.

Kryssrutor och radioknappar 

I fält som visar en kryssruta, aktvirar ni valet genom att klicka på 
den relevanta rutan. 
Radioknappar medger flera val, av vilket endast ett kan vara 
aktivt. 

Utmatningsfält

Utöver fält för inmatning av data, så har Crew fält för att visa 
data, vilka är automatiskt infogade av mjukvaran. Dessa fält har 
en ljusare bakgrundsfärg. De kan inte aktiveras och därmed inte 
heller redigeras av användaren.
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Navigera under datainmatning

Vid inmatning av data, kan ni placera kursören med musen i fält 
efter fält eller på iPad på önskat fält. En inmatningskursör visas i 
fältet och iPad´s tangentbord kommer fram, med alla tangenter 
som behövs för inmatning. Beroende av fälttyp, med eventuella  
tillkommande kontroller.
Efter ni skrivit in era data kan ni placera kursören med musen 
i fält efter fält eller på iPad flytta pekaren med ett klick i varje 
önskat fält. 

Observera
Notera att er inmatning inte är färdig och permanent 
lagrad i Crew filen innan ni har flyttat ut ifrån inmat-
ningsfältet. För att göra detta klicka på en tom yta i fön-
stret. 

Listor

I Crew  är en del information arrangerade i listor, varje lista visar 
en rullist till höger. 

• För att lägga till ett nytt listval klicka på plustecknet i slutet av 
listan. 

• För att ta bort ett listval klicka på minustecknet i slutet på 
raden. efter ett varningsmeddelande raderas posten ifrån listan

Dialogrutan Inställningar

I dialogrutan Förval, vilken är tillgänglig på alla blad med 
knappen ], kan ni göra några förinställnngar. 

Dialogrutan Inställningar

Språk
Välj språk för användargränssnittet för Crew. För närvarande 
stöds Tyska, Engelska och Svenska.

Aktivering – Ert aktuella serienummer
Detta fält visar ditt aktuella serinummer. om ni vill skriva in ett 
nytt serienummer (till exempel om ni köpt en uppgradering), välj 
knappen Ändra serienummer. Fältet i sig självt är inte rediger-
bart.
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Hantera data för skepp, besättning och 
resor med Crew 

Logbook’s tillägg Crew samlar informationen som behövs för att 
skapa formulär i tre olika sektioner: skepp, personer och resor. 
Med data från dessa tre sektioner kan ni enkelt skapa olika for-
mulär som behövs före, under eller efter en resa.
Informationen hanteras genom de fyra databladen (blå flikar). 
I tillägg till de tre bladen Skepp, Personer och Resor har Crew 
också ett blad för personer också bladet Besättning. Detta 
används för att snabbt hitta en person i Crew. Alla personer listas 
i alfabetiskt ordning efter sina efternamn och förnamn på bladet. 
Med knappen till vänster, kan ni snabbt växla till databladet för 
personen.

Den centrala dataarean i Crew är resorna. Varje resa är knuten 
till ett skepp, en lista av personer som medverkat under resan 
(besättningen) och en befälhavare. Så, innan den första resan 
skapas, är det bäst om skeppsdata och information om per-
sonerna ombord redan är samlad i Crew. 

Skepp

Till skillnad ifrån Logbook i sig självt är tillägget Crew inte 
begränsat till ett enda skepp/båt. Crew kan hantera flera ett 
flertal fartyg.

Skapa ett nytt skepp

Starta förberedelserna för era formulär med att skapa ett skepp.

1. Aktivera bladet med rubriken Skepp och klicka på + knappen.
2. Ni kommer att frågas om ni vill skapa ett nytt skepp. Klicka 

OK.
3. Ni kommer nu att se ett nytt tomt blad Skepp.  

Observera: Skapa det första skeppet
För det första skeppet behöver ni inte använda + knappen 
eftersom Crew redan innehåller en första tom sida för ett 
skepp. 

Skriva in skeppsdata manuellt

Skriv nu in aktuella data för skeppet. Alla fält har en beskrivande 
rubrik, så ingen mer förklaring är nödvändig.
I fältet Logo kan ni infoga en skeppslogotyp. Den infogade 
bilden reduceras automatiskt ill passande storlek.
Tänk på att ni behöver skriva in både värden och enhet, i fälten 
för skeppsdimensioner. Därmed är det möjligt att använda annat 
än metriska enheter eller lägga till några kommentarer.
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Om ni vill skapa inreseformulär så är det viktigt att ni fyller i alla 
skeppsdata. Alla andra formulär använder endast en del informa-
tion från skeppsdata.

Bladet Skepp

Importera skeppsdata från Logbook

Istället för att skriva in skeppsdata manuellt, kan ni importera 
skeppsdata från en Logbook’s fil. Detta sparar dubbelarbetet att 
göra samma inmatningar två gånger.

Importera skeppsdata på PC
1. Överst på bladet Skepp klicka på knappen *.
2. Välj OK om ni vill importera från filen Logbook.fmp12 i data-

mappen för Logbook.
3. För att importera från en annan Logbook’s fil, klicka på Välj 

och i den följande dialogen den Logbook’s fil som ni vill 
importera ifrån. Slutligen, klicka på Import.

4. Alla skeppsdata som finns i Logbook’s filen infogas nu.

Importera skeppsdata på iPad
On the iPad you can only import from a Logbook file which is 
shown in the file browser of FileMaker Go.

1. Överst på bladet Skepp klicka på knappen *. 
2. I den följande dialogen välj knappen Logbook.fmp12 om ni 

vill importera ifrån Logbook.fmp12 filen.
3. Eller skriv in filnamet på den Logbook’s fil ni vill importera 

ifrån. Namnet är bokstavskänsligt. Filändelsen är endast nöd-
vändigt om den är en .LOB file. Strata sedan importprocessen 
med att klicka OK.

4. Alla skeppsdata som finns i Logbook’s filen infogas nu.

Notera: Filnamn på iPad
Alla filer som har ändelsen “.fmp12” listas i filhanteraren 
för FileMaker Go på iPad utan denna ändelse. Därför, 
visas Logbook.fmp12 som Logbook.
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Tips
Eftersom det för närvarande inte är möjligt att importera 
skeppsdata ifrån Crew till Logbook, så rekommenderar vi 
att ni först skriver in skeppsdata i Logbook och därefter 
importerar dem till Crew. 

Radera ett skepp

Ett skepp kan endast raderas ifrån Crew om det inte använts i en 
resa.

1. Om ni vill radera ett skepp ifrån Crew, klicka i toppen av 
bladet på minusknappen.

2. Ni kommer att få ett varningsmeddelande. Välj OK för att 
radera.

3. Om ni redan skapat en resa i Crew som använder detta 
skepp, blir raderingen avbruten med ett annat meddelande, 
annars raderas alla data. 

Personer

I tillägget Crew kan ni för varje person skapa ett personligt 
datablad i vilket den viktigaste informationen om personen 
samlas. Denna information är utöver adress och ID-data etc 
också medicinsk information, som bör finnas tillgänglig för varje 
befälhavare..
Ni kan skriva in personliga data antingen manuellt eller autom-
atiskt. För automatisk datainmatning skickar  Crew ett email 
till personen, med begäran om all nödvändig information, och 
därefter importerar informationen till tillägget. 

Bladet Personer



14Användarhandbok Crew för OS X, Windows och iPad

Skapa en ny person

1. Aktivera bladet med rubriken Personer och välj + knappen.
2. Ni kommer att frågas om ni vill skapa en ny person. Klicka 

OK.
3. Ni kommer nu att se ett tom personligt datablad.
4. Skriv in efterfrågad information för personen. Alla fält har en 

beskrivande rubrik.

Observera: Skapa den första personen
För den första personen behöver ni inte använda + 
knappen eftersom Crew redan visar ett tomt första blad 
från början. 

Eller använd följande instruktion för att låta er besättning bes-
vara ett email från er med sina persondata för en automatisk 
import.

Begära persondata via email och infoga den automatiskt

Istället för att skriva in persondata manuellt, kan ni också skicka 
ett email till era besättningsmedlemmer och be dem svara med 
informationen som behövs i det personliga databladet.

Skapa och skicka email till besättning
1. På bladet Personer välj knappen '.
2. Detta öppnar en dialogruta med tre textknappar. Välj knappen 

Skapa email till besättning.

3. Detta öppnar en dialog som visar ämnet och brödtexten i 
emailet. Modifiera texten enligt önskemål och kom också 
ihåg att fylla i ert namn i slutet. 

4. Klicka sedan på Skapa för att växla till er email klient där ett 
email med texten och frågorna förbereds.

5. Skriv in mottagare eller mottagarna, och skicka emailet. Gör 
inga ändringar i frågedelan av emailet. Detta kan medföra att 
svaret inte kan importeras automatiskt till Crew.

Importera data från emailsvar till personligt datablad
Om ni mottagit ett svar på ert email, fortsätt så här:

1. På bladet Personer välj knappen '.
2. Detta öppnar en dialogruta med tre textknappar. Välj knappen  

Importa svar.
3. I den följande dialogen välj om ni vill importera data för en 

ny person eller om en redan skapad person skall ändras. Om 
ni gör valet Komplettera data på en person så visas en lista 
på alla personer redan skapade i  Crew. Välj personen från 
listan.

4. Välj Import.
5. Detta öppnar en dialog med instruktioner: Först, växla till ert 

emailprogram och kopiera den kompletta texten i emails-
varet. Växla tillbaka till Crew och klicka OK i dialogen.

6. Om texten inte är felaktig, importeras alla data till databladet 
för den valda personen eller till ett nytt blad.

Om texten innehåller fel, ger Crew ett svar om vad som är fel. 
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Ni kan då försöka redigera texten och försöka importera den 
igen.
Strukturen på brödtexten i emailet med persondata måste synas 
i boxen. Det är väldigt viktigt är att raden med asterisktecken 
i början och raden med omväxlande asterisk och plustecken i 
slutet.
I varje rad skall den efterfrågade informationen infogas efter 
kolontecknet. Rader utan inmatning ignoreras, men text före 
kolontecknet får inte ändras.
För och efternamn måste finnas med och bestå av minst två bok-
stäver.
Där svar finns angivna,  måste numret för det önskade svaret 
infogas.

*********************************
• Sex (Kvinna=1; Man=2):
• Förnamn:
• Efternamn:
• Email:
• Mobiltelefon:
• Fast telefon:

++++Adress
• Gatunamn:
• Gatunummer:
• Postnummer:
• Stad:
• Land:

• Födelsdatum:
• Födelseort:
• Nationalitet:

++++Identifikation
• Typ av ID (Pass=1, ID-kort=2, Annat=3:
• ID nummer:
• Utgångsdatum:
• Plats för utfärdande:

• Nautisk kvalifikation/licens:
• Yrke:
• Talade språk:

++++Medicinska data
• ICE-Namn:
• ICE- Telefon:

• Sjukförsäkring:
• Försäkringsnummer:

• Rökare ( ja=1; nej=0):
• Gravid ( ja=1; nej=0):
• Vegeterian ( ja=1; Nej=0):

• Kända sjukdomar:
• Allergier:
• Matintolerans:
• Medicinering och dos:

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
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Persondata

Den viktigaste informationen om en person, såsom namn, tele-
fonnummer, och emailadress visas överst på bladet. Här kan 
också en person bli definierad som Befälhavare (mer om detta 
under “Definiera en Befälhavare” på sidan 17).

I rutan med knappen Infoga Foto kan ni infoga en bild på per-
soen. Bilden reduceras automatiskt till optimerad storlek.
Genom att klicka på kuvertertet can ni skapa ett tomt email till 
personen.

Ytterliggare persondata ges i den nedre delen av bladet under två 
flikar: Personliga data och Medicinska data.
Under fliken Medicinska data kan ni samla information om per-
sonens hälsotillstånd, så att i händelse av ett nödläge rätt insatser 
kan göras utan tidsspillan.
Under ICE – Namn och ICE – Telefon skall ni ange ett namn och 
telefonnummer på den person so skall kontaktas i händels av ett 
nödläge (ICE = In Case of Emergency).

Person med särskild risk

För alla personer som tidigare haft en allvarlig sjukdom eller 
regelbundet måste ta medicin, bör ni kryssa i rutan Person med 
särskild risk. När detta vald gjorts visas detta tydligt i övre delen 
av bladet med röd text.
Under säkerhetsinstruktionen för skeppet, bör ni också 
bestämma en “partner” för varje person med särskild risk 

ombord som är medveten om tidigare sjukdom och medicin-
ering som vid behov kanske håller ett extra öga på denna person.
Detta kan vara extremt viktigt vid till exempel sjösjuka (se “Tips: 
Partner för person med särskild risk” på sidan 27). 

Radera en person

En person endast raderas från Crew om den inte används i 
någon besättning för en resa.

1. Om ni vill radera en person från Crew, klicka i toppen av 
bladet på minusknappen.

2. Ni kommer att få ett varningsmeddelande. Välj OK för att 
radera.

3. Om ni redan skapat en resa i Crew där denna person är 
besättningsmedlem, blir raderingen avbruten med ett annat 
meddelande, annars raderas alla data. 

Skriva ut ett personligt datablad

För att ha persondata ännu mer tillgängligt och till hands kan ni 
skriva ut ett datablad för varje person i Crew. På bladet Personer 
välj knappen ' och sedan i dialogen knappen Skriv ut. För mer 
information om stegen för utskrift läs mer i sektionen “Skriva ut 
formulär och spara formulär som PDF” på sidan 33. Utskrifts-
funktionen är förinställd för att skriva ut databladet för personen 
som senast visats. 



17Användarhandbok Crew för OS X, Windows och iPad

Definera en befälhavare

För varje resa hanterad i Crew måste en person definieras som 
ansvarig befälhavare. I de motsvarande fälten visar Crew en 
lista över möjliga befälhavare. För att lägga till en person i listan 
över möjliga befälhavare, markera på bladet Personer kryssrutan 
Befälhavare alldeles till höger om emailadressen.
Efter en person har fått statusen befälhavare, blir det tillkom-
mande fältet Högsta Nautiska kompetens synligt bredvid kryss-
rutan Befälhavare. Här skall ni infoga den högsta examina som 
skall användas i formulär där Befälhavarens kvalifikationer skall 
anges. Detta bör normalt vara den högsta certifieringen.
I fältet Infoga signatur kan ni spara en skannad kopia av befälha-
varens signatur som en bild. Detta kan användas vid en begäran 
om automatisk signatur på formulär för säkerhetsinstruktion, 
inresedokument och personliga kryssningsloggar. Säkerställ att 
upplösningenär tillräckligt hög så att inte signaturen ser pixlad 
ut  senare vid utskrift eller PDF.
På iPad kan ni använda optionen Signatur som visas i dialogen 
när ni infogar bilden och skapa er signatur direkt på displayen.

Besättningslistan

På bladet Besättning ser ni alla personer inlaggda i Crew i 
alfabetisk ordning efter sina efternamn och förnamn. Med pilk-
nappen till vänster kan ni växla direkt till det personliga datab-
ladet för personen.
I listan visas alla personer med statusen befälhavare i en mörkare 
blå bakgrundsfärg.
Personer med särskild risk visas med röd text.

Resor

Resorna är den centrala delen i Crew. Alla formulär anvädner 
data från en resa. Varje resa är knutet till ett skepp och per-
sonerna som medverkar under resan (besättningen) och en 
befärhavare. Beroende av detta, skall skeppsdata, persondata på 
besättningen redan samlats in i Crew innan den första resan 
skapas.

Skapa en ny resa

1. Aktivera bladet med rubriken Resor och välj + knappen.
2. Ni kommer att tillfrågas om ni vill skapa en ny resa. Klicka 

OK.
3. Ni kommer nu att se ett tomt blad Resor.

Observera: Skapa den första resan
För den första resan behöver ni inte välja + knappen eft-
ersom Crew redan visar ett tomt första blad från början. 

Resorna numreras löpande och numret på resan visas huvudet 
på bladet.
Data för resan kan skrivas in manuellt eller så kan ni importera 
en etapp och tillhörande besättning ifrån Logbook.
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Skriva in data för resor manuellt

Beroende på när ni skapar resan så kan ni fylla i alla eller 
några av fälten. Så till exempel vet ni inte distansen för en resa 
innanden är avslutad och även ankomsthamn och datumet för 
sista dagen i resan kanske inte är känt innan man är framme. 

1. I början fyll bara i de data som behövs för det första for-
muläret, avtalet. Från(datum), Till (om nödvändigt infoga 
beräknat datum), Avgångshamn, Skepp och Befälhavare. 
Resten av fälten kan fyllas i slutet av resan.

2. I listan Besättning skapa en lista över alla personer ombord 
inklusive befälhavaren. För att lägga till en person i besättn-
ingslistan klicka på + tecknet i botten på listan.

3. Ni kommer då att se en lista över alla personer inlagda i 
Crew. Välj ett namn, och därefter i nästa fält en funktion som 
personen har under resan. Med minus tecknet i slutet på 
varje rad kan ni radera personen ifrån besättningslistan.  

Resedetaljer
I fältet Resedetaljer kan ni skriva in kompletterande uppgifter 
om resan. Uppgifterna kommer att användas för den personliga 
kryssningsloggen. För detta,  kan information om t.ex. antalet 
dagar i följd till sjöss, eller antalet nattetapper vara användbar 
information och beroende på vilket land som kryssningsloggen 
avser bör detta finnas med.

Bladet Resor

Importera etapp från Logbook

Hellre än att skriva in era resedata manuellt, kan ni också 
importera motsvarande information ifrån en etapp i Logbook.
För att använda denna möjlighet, måste ni ha aktiverat optionen 
Använd kopplingar till Add-ons i Logbook vilken finns under 
knappen Förval (öppna dialogen Inställningar med knappen ] 
och välj Förval). 
Dessutom, måste filen LogbookExchange (minimum version 1.2) 
finnas i datamappen för Logbook eller i filhanteraren för File-
Maker Go. På PC, finns denna fil i datamappen som standard. På 
iPad, måste filen laddas ner separat från vår hemsida och kopi-
eras till FileMaker Go. Ni hittar länken för nedladdninga av filen 
till iPad på vår nedladdningssida: http://www.2k-yachting.de/en/
logbook/logbook_download.html.

http://www.2k-yachting.de/en/logbook/logbook_download.html
http://www.2k-yachting.de/en/logbook/logbook_download.html
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Tips
För att manuellt uppdatera data i filen LogbookExchange 
växla endast till titelsidan för Logbook. 

Importera en etapp
1. Om filen LogbookExchange är installerad korrekt och Add-

ons-optionen är aktiverad i Förval, bör ni stänga den aktuella 
Logbook’s filen. Detta försäkrar att ni får de mest aktuella 
data i utväxlingsfilen.

2. På bladet Resor välj knappen *.
3. I dialogen Import från Logbook välj knappen Etapp. detta 

öppnar en annan dialogruta, där ni kan välja vilken etapp ni 
vill använda från er loggbok. Vi rekommenderar att ni först 
använder knappen Läs data för att ladda den senaste utväx-
lingsdata till Crew.

4. När ni har valt en etapp visar dialogrutan under Val av data 
för import det data som finns sparade i etappen. Om datan 
inte är aktuell, kan ni använda knappen Läs data ladda om 
datan från utväxlingsfilen in till Crew.

5. Markera all information som ni vill importera. Med knappen 
Välj alla kan ni markera alla data.

6. Välj Importera. De valda data importeras till den aktuella 
resan.

7. Välj nu skepp och befälhavare. Infoga ett namn för resan och 
ange ett område. Denna information är inte en del av infor-
mationen från Logbook.

Nytt i 
version 3.7

Dialogrutan vid import av en etapp från Logbook

Tips: Uppdatera resedata
Ni kan uppdatera resedata närsomhelst genom att åter-
importera valda data ifrån Logbook. Datafälten som inte 
är markerade i dialogrutan Importera etapp från Logbook 
skrivs inte över.
Vi rekommenderar att ni gör en första import från Log-
book innan ni börjar resan med de data som finns till-
gängliga vi den tidpunkten. Dess data är tillräckliga för 
kontrakten, säkerhetsinstruktioner och inreseformulären. 
Efter resan avslutats kan ni importera resterande data som 
behövs för de personliga kryssningsloggarna (Via, Till, 
Distans).
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Importera en besättning från en etapp i Logbook

I nästa steg kan ni också importera namnen på personerna i 
besättningen för en etapp från Logbook.
För att använda denna möjlighet, måste ni ha aktiverat optionen 
Använd kopplingar till Add-ons i Logbook vilken finns under 
knappen Förval (öppna dialogen Inställningar med knappen ] 
och välj Förval). 
Dessutom, måste filen LogbookExchange (minimum version 1.2) 
finnas i datamappen för Logbook eller i filhanteraren för File-
Maker Go. På PC, finns denna fil i datamappen som standard. På 
iPad, måste filen laddas ner separat från vår hemsida och kopi-
eras till FileMaker Go. Ni hittar länken för nedladdninga av filen 
till iPad på vår nedladdningssida: http://www.2k-yachting.de/en/
logbook/logbook_download.html.

Importera besättningslista
1. På bladet Resor välj knappen *.
2. I dialogen Import från Logbook välj knappen Etapp. detta 

öppnar en annan dialogruta, där ni kan välja vilken etapp ni 
vill använda från er loggbok. Vi rekommenderar att ni först 
använder knappen Läs data för att ladda den senaste utväx-
lingsdata till Crew.

3. När ni valt en etapp visar dialogen en lista med alla namnen 
får besättningslistan. 

4. Välj nu Importera. Efter ett bekräftelsemeddelande blir alla 
existerande namn i besättningslistan för resan raderade och 
den valda besättningslistan ifrån Logbook importeras.

5. Namn, som inte kan hittas i Crew, visas i rött. Klicka på 
namnet och välj lämplig person från listan.

6. Välj nu för varje person, deras funktion ombord.  

Dialogrutan vid import av besättning fråm Logbook

Radera en resa

En resa kan endast raderas från Crew så länge inga formulär 
skapats för resan.

1. Om ni vill radera en resa från Crew, klicka i toppen av bladet 
på minusknappen.

2. Ni kommer att få ett varningsmeddelande. Välj OK för att 
radera.

3. Om det redan skapats ett formär för denna resan i Crew, 
blir raderingen avbruten med ett annat meddelande, annars 
raderas alla data om denna resan. 

http://www.2k-yachting.de/en/logbook/logbook_download.html
http://www.2k-yachting.de/en/logbook/logbook_download.html
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Skapa formulär

Med Logbook Add-on Crew kan ni—i tillägg till att hantera per-
sonliga data för er besättning—också skapa och skriva ut en del 
vanligt förekommande formulär. Dessa är:

• Avtal mellan besättningsmedlemmar och befälhavare
• Protokoll från säkerhetsinstruktioner
• Inreseformulär
• Personliga kryssningsloggar för besättningsmedlemmar.

Formulären skapas på de fyra  formulärbladen (grå flikar). 
Arrangemanget av formulärbladen korresponderar från vänster 
till höger i den ordning de används. Före start (avtal), vid avresa 
(säkerhetsinstruktion), under resa (inreseformulär) och efter 
resan (personlig kryssningslogg).

Språk på formulär

Användargränssnittet i Crew stödjer bara språken   Engelska, 
Tyska och Svenska. På bladen visas all information i det språk ni 
valt i dialogen Förval (knappen ]).
I en del formulär kan det vara bra att använda ett annat språk. 
Det kanske inte är användbart,  att i många länder, skapa ett for-
mulär på svenska, trots att ni vill använda svenska som användar-
gränssnitt..
Därför är det möjligt i Crew använda ett annat språk än 
användargränssnittets för avtal, inresedokument, och kryssning-
sloggar. All nödvändig text för formulären finns redan på tyska, 
engelska och svenska. Det finns dock en funktion för att skapa ett 
nytt språk och definiera er egen översättning själv.

Skapa ett nytt formulärspråk

1. Aktivera ett av bladen Avtal, Inresa eller Kryssningslogg.
2. Välj knappen  till höger om listrutan Språk på formulär.
3. Detta öppnar ett nytt fönster med rubriken Språk på for-

mulär.
4. Välj knappen + knappen och klicka i dialogen på OK.
5. I dialog skriv in namnet på det nya språket som ni vill skapa 

och välj OK igen.
6. Ni får nu ett nytt tomt inmatningsblad, där ni kan fylla i er 

översättning av texterna på formulären.

Fönstret Språk på formulär

Fönstret Språk på formulär är ett extra fönster i Add-on Crew. 
På PC, kan ni flytta detta fönster för att göra standardfönstret av 
Crew synligt, på iPad kan ni använda fönsterknappen i FileMaker 
Go överst till vänsterför att växla mellan fönstren Crew och Srpåk 
på formulär.
Fönstret ger endast tillgång till en sida per språk. Namnet på det 
aktuella visade språket  visas överst. Med knapparna överst till 
höger kan ni rulla mellan språken.
Inmatningssidan har flera flikar. Varje flik innehåller all text för 
det tillförande formuläret. Text som förkommer på flera formulär 
visas flera gånger. Under fliken Besättning hittar ni alla texter 
rörande era besättnningsmedlemmar.
För att stänga fönstret, välj stängknappen +  till höger i fön-
stret. Stäng fönstret varje gång ni har avslutat inmatningen av er 
översättning.
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Knapp Funktion

skicka översättning till 2K Yachting

skapa nytt språk

gå till det första språket

gå till det föregående språket

gå till nästa språk

gå till det sista språket

stäng fönstret Språk på formulär

Knapparna i fönstret Språk på formulär

Redigera en översättning och skicka översättningar till 2K 
Yachting

Givetvis, kan ni redigera översättningar som redan skapats enligt 
önskemål.
Hjälp oss gärna att förbättra Add-on Crew och skicka era revi-
derade översättningar och era översättningar till nya språk till 
2K Yachting. Vi blir glada om vi kan lägga till dessa till Crew vid 
nästa mjukvaruuppdatering.

Skicka en översättning till 2K Yachting på PC
1. Välj knappen L.
2. Knappen skapar ett email till of 2K Yachtings support. Bilagt 

är en tabell med alla texter för formulären.
3. Ni behöver bara skicka emailet.
4. Tack så mycket.

Skicka en översättning till 2K Yachting på iPad
1. Välj knappen L.
2. Knappen skapar ett email till of 2K Yachtings support. Bilagt 

är en tabell med alla texter för formulären.
3. Tyvärr är det inte möjligt att på iPad skapa ett email med en 

bilaga från en annan app, där redan ämnet och mottagaren är 
infogad.

4. Så vänligen skriv in ämne, till exempel “My transla-
tion of the forms in Logbook Crew” och som mottagare 
“ support@2k-yachting.de”.

5. Skicka sedan emailet.
6. Tack så mycket.
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Besättningsavtal

Före start av en resa ska varje befälhavare informera sina 
besättningsmedlemmar om ansvarsrisker—oavsettt om detta 
gäller ägare eller charterbefälhavare.
Av detta själ är det också vanligt att ett besättningsavtal skrivs 
under, i vilket alla deltagare på resan får bekräfta att de delar 
kostnader och avskriver sig rätten till särskild kompensation 
som resultat av ringa försumlighet. Besättningsavtalet skyddar 
mot krav mellan varandra, vilka inte täcks av försäkringen. Men 
för material eller personskada orsakad av grav oaktsamhet av 
befälhavaren eller en besättningsmedlem kan skadeståndet dem 
emellan endast faställas genom ett separat avtal. Oaktsamhet 
som förorskar personskada och materialskada täcks normalt av 
båtägarens försäkring. Skadeståndskrav mellan besättningsmed-
lemmar är däremot sällan täckta av denna försäkring.
En särskild risk tas av befälhavaren eftersom denne är ansvarig 
för allt som händer ombord och är ansvarig som en potentiell 
ansvarig part med alla sina tillgångar. Befälhavaren bär det 
yttersta ansvaret om något går fel med skrovet och ansvars-
försäkringen för den chartrade yachten.

I add-on Crew finns förberedda besättningsavtal, vilka kan 
anpassas för varje resa. Besättningsavtal skapas på bladet Avtal.

Skapa ett besättningsavtal

Crew tillåter att det skapas flera besättningsavtal för varje resa. 
Därför möjliggör Crew både möjligheten att skapa nya avtal eller 
att kopiera ett avtal som redan finns för en resa för att användas 
som bas i den nya resan..
Besättningsavtalen numreras löpande.

Skapa ett nytt besättningsavtal
1. Aktivera bladet med rubriken Avtal och välj knappen +.
2. I dialogen Skapa avtal välj knappen Nytt avtal.
3. Ni får nu ett blankt avtalsblad. Bladet är delat i 3 flikar. Börja 

med datainmatnning på den första fliken Resor. Först, välj 
typ av avtal. Det är skillnader mellan avtal för ägare och char-
terföretag. Välj språk som skall användas i avtalet (“Skapa for-
mulär” på sidan 21).

4. Välj nu resan för vilket avtalet skapas, använd resans nummer. 
Normalt  skall detta vara det högsta numret, vilket betyder 
den senaste resan.

5. De data ni skrivit in för denna resa på bladet Resor hämtas 
och visas till fliken Resor på bladet Avtal. Sidhuvudet visar nu 
löpnumret på avtalet och numret på denrelaterade resan.

6. Om ni vill skapa ett nytt avtal för en etapp på en charterbåt, 
kommer ni ändå att behöva infoga alla data på bladet för 
charteravtalet.



24Användarhandbok Crew för OS X, Windows och iPad

7. Växla sedan till fliken Besättning och kontrollera till vänster 
listan över alla personer i besättningen som skall vara kon-
traktsparter i avtalet. Namnet på personerna ni kryssar för 
dyker upp i den högra listan Leverantörer valda för detta 
avtal. Om det redan finns ett annat avtal för denna resa, är 
namnen på de personer som redan är del av ett avtal dim-
made och kan inte väljas igen. Ni kommer att få en signatur-
ruta i botten på det utskrivna avtalet för alla personer ni valt 
här.

8. Fortsätt med nästa flik Text, Här kan ni nu författa er 
avtalstext. Först klicka på knappen Generera avtalstext. Tex-
trutorna fylls nu. Om ni inte fyllt i all nödvändig information 
på de föregående flikarna, får ni nu ett felmeddelande. Ni 
kan då lägga till de saknade uppgifterna, och återigen välja 
knappen Generera avtalstext.

9. Om så önskas, kan ni göra förändringar av texten i avtalet.

Notera
Ni kan redigera uppgifterna på fliken Resor på bladet 
Avtal utan att påverka datumen på bladet Resor.

Avtalstext
Den förvalda texten för avtalet kan granskas och redigerat i fön-
stret Språk på formulär. Notera dock, ändringar som görs här, 
påverkar alla avtal som görs efter detta. Om ni vill ändra texten 
på ett specifikt avtal,  bör ni göra dessa ändringar på bladet Avtal 
och inte i fönstert Språk på formulär.

Varning: Texterna för avtalen är endast förslag och är inte 
juridiskt granskade
Vänligen förstå att 2K Yachting kan endast göra förslag på 
avtalstexter. Förslagstexterna i Add-on Crew har inte blivit 
juridiskt granskade. Detta gäller speciellt för de engelska 
och svenska texterna för avtalen.
Beroende på land, olika ordval är vanligt och juridiska 
regler gäller för sådana avtal.
Därför, är alla befälhavare eller ägare som vill göra ett 
avtal med hjälp av Add-on Crew ansvariga för texten i 
avtalet. Informera er själv om vilka regler och rekommen-
dationer som gäller ert land.

Avtalstexterna kan anpassas i Crew antingen för ett enskilt 
avtal (på bladet Avtal) eller också generellt (i fönstret Språk 
på formulär).

Hjälp oss gärna att förbättra Crew och sänd oss era 
avtalstexter! Tack.
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Duplicera ett besättningsavtal

Om ni redan skapat ett avtal för resan och nu behöver ett nytt 
avtal för samma resa, kan ni duplicera avtalet.

1. På bladet Avtal rulla till avtalet ni redan skapat för resan och 
välj + knappen.

2. I dialogen Skapa avtal välj knappen  Duplicerat avtal.
3. Detta skapar ett nytt avtal för samma resa. All  information 

om resan och avtalstexten kopieras till det nya avtalet, dock, 
så är inga avtalsparter valda.

4. Växla sedan till fliken Besättning och kontrollera till vänster 
listan över alla personer i besättningen som skall vara kon-
traktsparter i avtalet. Namnet på personerna ni kryssar för 
dyker upp i den högra listan Leverantörer valda för detta 
avtal. Om det redan finns ett annat avtal för denna resa, är 
namnen på de personer som redan är del av ett avtal dim-
made och kan inte väljas igen.

Skriva ut besättningsavtal

För att skriva ut ett besättningsavtal, välj knappen .
För mer information om stegen för utskrift  i Crew läs mer i 
sektionen “Skriva ut formulär och spara formulär som PDF” på 
sidan 33.

Tips: Optimera sidbrytning
Om ni av en händels får oönskade sidbrytningar i texten 
för avtalen, kan ni enkelt gå till fliken Text på bladet Avtal 
och infoga radbrytningar i texten.

Radera ett besättningsavtal

1. Om ni vill radera ett avtal från Crew, klicka i toppen på bladet 
på minus knappen.

2. Ni får ett varningsmeddelande. Välj OK för att radera.

Besättningsavtal
För seglatsen från 26.03.2015 till och med 28.3.2015 på segelbåten Sunna Meri, båtmodell
HR 37med avgångshamn Palma.

Ansvarig Befälhavare: Almute Dietlinde Kraus

Ägare :
Helmut und Almute Kraus
Leuchtenberger Kirchweg 46a
40489 Düsseldorf

Besättningsmedlem:
1. Frank Meier
2. Helmut Kraus

1. Kontraktparter,

ovanstående besättningsmedlemmar överenskommer med ägare och skeppare följande
avtal.

2. Kostnad för resan

Besättningsmedlemmarna delar solidariskt för kostnaderna för resan. Dessa kostnader betals
från Skeppskassan. Skeppskassan inkluderar kostnader för mat och dryck ombord,
kostnader för bränsle, gas, hamnavgifter etc.

3. Befälhavare.

Befälhavaren försäkrar att denna har nödvändig erfarenhet, kunskap och kompetens för att
säkert framföra fartyget. Befälhavaren ansvarar för att besättningen blir instruerad om
framförandet av fartyget samt håller en säkerhetsinstruktion.

4. Krav på besättningsmedlemmar

Samtliga besättningsmedlemmar skall följa de instruktioner som ges av befälhavare (eller
respektive vaktchef) i oklara situationer. Varje besättningsmedlem ansvara för sin egen
säkerhet och tar utan att bli påmind på sig flytväst och/eller livsele vid behov. Varje
besättningsmedlem ansvarar för sig själv och för fullföljande av gällande lagar,  i synnerhet
gällande pass, tull och valutaregler. Om resterande besättning, skeppare eller ägare skulle
drabbas av lida skada på grund av  bristande åtlydnad av ovanstående skall den orsakande
besättningsmedlemmen bli obegränsat skadeståndsskyldig för detta.
Upprepade fall av bristande åtlydna av befälhavarens instruktioner kan leda till exkludering
från fortsatt resa.  Ingen återbetalning för den outnyttjade resterande resan sker i sådant fall

5. Reservation

Varje besättningsmedlem reser på egen risk och avsäger sig alla lagliga skadeståndsanspråk
för uppkomna skador mot befälhavaren, andra besättningsmedlemmar eller ägaren, om
skadan orsakats av olyckshändelse. Denna reservation mot skadestånd gäller ej om skadan
förorsakats medvetet eller täcks av tredje parts ansvarsförsäkring. Resevationen gällande
ansvar gäller ej heller för specifikt omnämda fall listade i detta avtal. För fartyget, finns en
gällande ansvarsförsäkring.

6. Avbrott av resa

Force majeure, tekniska eller väderrelaterade omständigheter kan göra det omöjligt under
rådande omständigheter att nå den avsedda hamnen eller slutdestinationen eller att  säkert
återkomma till utgångshamnen inom den planerade tiden för resan. I sådant fall finns ingen
rätt till ersättning eller återbetalning för tillkommande reskostnader av befälhavare/ägare.

Printed with 2K Yachting Logbook CrewBesättningsavtal No. 2, Resa No. 8

7. Avtalets giltighet

Om någon del av detta avtal är ogiltigt eller oförutsägbart, skall detta inte påverka giltigheten
av resterande delar av avtalet. Det samma gäller om avtalet innehåller något smyghål. Istället
för att ogiltigheten eller oförutsägbarheten utnyttjas skall en fyllnadsklausul konstrueras som
kommer närmast den tänkta meningen med detta avtal.

______________________________________________________________
Datum

Signatur av parter

______________________________________________________________
Ansvarig Befälhavare:  Almute Dietlinde Kraus

______________________________________________________________
1. Besättningsmedlem:  Frank Meier

______________________________________________________________
2. Besättningsmedlem:  Helmut Kraus

Printed with 2K Yachting Logbook CrewBesättningsavtal No. 2, Resa No. 8

Exempel på besättningsavtal
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Protokoll för säkerhetsinstruktion

Varje gång innan en ny resa startar är befälhavaren skyldig att 
hålla en säkerhetsinstruktion vid vilken denne skall uppmärk-
samma besättningen på säkerhetsutrustningen på skeppet. Av 
juridiska skäl skall säkerhetsinstruktionen dokumenteras och 
också införd i loggboken. En checklista över alla punkter som 
skall diskuteras med besättningen är till en stor hjälp. I slutet av 
säkerhetsinstruktionen skall den kompletta checklistan under-
tecknas av alla besättningsmedlemmar.

Med Crew kan ni lätt skapa en checklista för säkerhetsinstruk-
tionen, och direkt kryssa av de ämnen som diskuterats i Add-on 
och lägga till kommentarer under instruktionen och när den 
är genomförd, skriva ut protokolll och få detta signerat av 
deltagarna. Givetvis, om ingen skrivare finns ombord, kan ni 
använda en blank checklista som ni skrivit ut förut hemma och 
kryssa av och kommetera agendapunkterna på utskriften manu-
ellt.

Skapa en ny säkerhetsinstruktion

För varje resa kan endast en säkerhetsinstruktion skapas. Säker-
hetsinstruktionerna numreras löpande.

Skapa en ny säkerhetsinstruktion
1. Aktivera bladet rubricerat Genomgång och välj knappen +.
2. I dialogen Skapa instruktion välj knappen Ny instruktion.
3. Ni får då ett blankt säkerhetsinstruktionsblad med alla stan-

dard checklistpunkter från Crew. Bladet är indelat i 2 flikar.  

4. Börja med datainmatning på den första fliken Resa/
Besättning. Välj resa för vilken säkerhetsinstruktionen skall 
skapa, med hjälp av dess nummer. Normal skall detta vara 
det högsta numret, vilket betyder den senaste resan.

5. De data ni infogat för resan på bladet Resor överförs och 
visas på fliken Resa/Besättning på bladet Genomgång. Sid-
huvudet på bladet visar nu löpnumret på säkerhetsinstruk-
tionen och numret på den relaterade resan.

6.  Om ni kryssat för optionen Infoga Befälhavarens signatur, 
Undertecknas automatiskt formuläret med befälhavarens sig-
natur som finns lagrad på det personliga databladet.

7. Kryssa sedan för i listan Besättning - deltagare i säkerhet-
sinstruktion alla personer ur besättningen som är med på 
säkerhetsinstruktionen. Befälhavarens namn är deaktiverat 
eftersom han/hon inte är en deltagare utan den som ansvarar 
för säkerhetsinstruktionen. Ni får en signaturbox i botten på 
den utskrivna protokollet för säkerhetsinstruktionen för alla 
personer ni valt här.

8. Klicka nu på knappen Generera text till höger ovanför fältet 
Text. Inledningstexten för protokollet från säkerhetsinstruk-
tionen genereras från datan i fälten ovan. Om nödvändigt, 
kan ni redigera texten i detta fält.

9. under säkerhetsinstruktionen aktivera fliken Checklista 
Genomgång, vilke visar alla ämnen över instruktionen. Här 
kan de indiduella ämnnena kryssa av. Ni kan också infoga en 
kommentar för varje ämne. Om nödvändigt, kan ni radera 
punkter eller lägga till nya till listan (se “Redigera checklistan” 
på sidan 27).

10. Om säkerhetsinstruktionen är avslutad, skriv ut dokumentet 
och låt alla deltagare skriva under protokollet.
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Notera
Ni kan redigera alla inmatningar under fliken Resor/
Besättning utan att detta påverkar datum på bladet Resor. 
Besättningslistan är inte redigerbar.

Redigera checklistan

Crew tillhandahåller en standardchecklista med förslag på er 
säkerhetsinstruktion. Ni kan lägga till fler, eller ta bort poster 
som ni inte behöver. Checklsitan är sorterad  i temagrupper 
(ämnen) med en sorteringsnyckel. Vid utskrift av protokollet 
från säkerhetsinstruktionen blir varje ämne en rubrik och de 
tillhörande punkterna listas under denna rubrik. Ämnena är 
fasta och kan inte ändras. Därför måste alla punkter klassificeras 
under dessa ämnen.

Bladet Genomgång, fliken Checklista Genomgång

• För att infoga en ny post klicka på plustecknet i botten på listan. 
Välj först ett Ämne,  och skriv sedan in texten för posten i fältet 
Instruktion i.

• Till sist, bestäm position för posten genom att skriva in det 
tillämpliga numret i sorteringsfältet. Första siffran i det tresif-
friga numret i fältet Sortering skall vara koden för ämnet (se 
nedanstående lista). De följande två är sortering inom ämnet.

1 Livräddningsutrustning
2 Drift av skeppet
3 Nödfall
4 På däck
5 Under däck 
6 Livet ombord

• För att radera en post klicka på minustecknet i slutet på raden. 
Efter ett konfirmeringsmeddelande raderas posten från listan.

Tips: Partner för person med särskild risk
Det rekommenderas starkt att en partner utses till per-
soner med särskild risk ombord (personer med tidigare 
sjukdomar eller som regelbundet måste ta medicin)  som 
är medvetna om omständigheterna. Skapa en checkli-
stepunkt för varje person unde ämnet Nödfall och skriv en 
partnerskapet under Kommentarer. 
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Duplicera säkerhetsinstruktion

När ni skapar en ny säkerhetsinstruktion med funktionen Ny 
instruktion från dialogen Skapa instruktion kommer checklistan 
innehålla alla standardchecklistposter tillhandahållna av Crew. 
Med knappen Duplicera instruktion kan ni återanvända anpas-
sade checklistor från en annan säkerhetsinstruktion som ni redan 
skapat.

1. På bladet Genomgång rulla till säkerhetsinstruktionen med 
den checklista ni vill använda och välj + knappen.

2. I dialogen Skapa instruktion välj knappen  Duplicera instruk-
tion.

3. Ni får nu ett tomt blad för en säkerhetsinstruktion. Dock, 
denna omfattar, istället för standardchecklistan tillhan-
dahållen av Crew er individuella checklista använd i tidigare 
visad säkerhetsinstruktion.

4. Forsätt med punkt 4 i guiden “Skapa en ny säkerhetsinstruk-
tion” på sidan 26.

Skriv ut en säkerhetsinstruktion

För att skriva ut ett protokoll från en säkerhetsinstruktion, välj 
knappen .
För mer information om stegen för utskrift  i Crew läs mer i 
sektionen “Skriva ut formulär och spara formulär som PDF” på 
sidan 33.

Radera en säkerhetsinstruktion

1. Om ni vill radera en säkerhetsinstruktion från Crew, klicka i 
toppen på bladet på minus knappen.

1. Ni får ett varningsmeddelande. Välj OK för att radera.

Utskrift av en säkerhetsinstruktion som skall fyllas i manuellt 
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Inreseformulär

I många länder är det nödvändigt att klarera in varje gång ni går 
i hamn eller åtminstone måste ni fylla i ett enkelt inreseformulär.
Beroende på land, krävs olika data.
Med Logbook Add-on Crew kan ni enkelt skapa dessa formulär 
och inkludera alla data om skeppet och besättningen som finns i 
Crew. 
Crew erbjuder två versioner: det korta formuläret, där endast de 
viktigaste persondata ingår, som krävs till exempel inom EU län-
derna i medelhavsregionen och det detaljerade formuläret med 
fullständiga persondata.

Skapa inreseformulär

1. Aktivera bladet med rubriken Inresa och välj + knappen.
2. I konfirmationsdialogen välj OK.
3. Om ni inte förut skapat ett inreseformulär, får ni ett tomt 

blad för att skapa ett inreseformulär. Fältet Ankomstdatum är 
ifyllt med dagens datum.

4. Välj resa för vilken inreseformuläret skall skapas, med hjälp 
av dess nummer. Normalt är detta det högsta numret, vilket 
betyder den senaste resan. Skepp, befälhavare och besättning 
för resan förs över.

5.  Om ni väljer optionen Infoga Befälhavarens signatur, under-
tecknas automatiskt formuläret med befälhavarens signatur 
som finns lagrad på det personliga databladet.

6. Välj typ av formulär ni vill skapa (kort eller detaljerad 
besättningsdata) och välj språk i vilket formuläret skall skapas.

7. Därefter infoga den saknade informationen (Avgångsdatum 
Senaste och Nästa hamn).

8. Det enda som kvarstår nu är att skriva ut formuläret.

Skapa ett annat inreseformulär
Om ni redan skapat ett inreseformulär, överför Crew en del data 
frrån det föregående formuläret när ni skapar flera inresefor-
mulär:

• Resa, typ av formulär och språk på formulär hämtas från det 
föregående formuläret.

• Ankomstdatum är ifyllt med dagens datum.
• Ankomsthamn är nästa hamn från föregående formulär.
• Senaste hamn är ankomsthamn från föregående formulär.

Så, om ni en gång skapat ett inreseformulär för en resa, behöver 
ni bara infoga datumet ni avser att lämna och den planerade 
nästa hamnen vid skapande av nästa formulär. För att skapa ett 
inreseformulär för en annan resa, välj bara den nya resan.

Språk på formulär
Översättningen av texten på inreseformuläret kan visas och redi-
geras i fönstret Språk på formulär. 

Notera
Den resespecifika informationen om befälhavare och 
skepp kan inte ändras. Likså, besättningen för en resa kan 
inte ändras på bladet Inresa. Knappen till vänster om varje 
namn ger direktåtkomst till de personliga databladen —i 
händelse ni skulle behöva kontrollera dessa. 
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Typ av formulär

De två typerna av inreseformulär—kort och detaljerad—skiljer 
sig på informationen som ges om befälhavare och besättning. I 
den korta versionen visas endast för befälhavaren adress, telefon-
nummer och högsta nautiska kompetens. För alla andra personer 
visar formuläret endast förnamn, efternamn, funktion ombord, 
födelsedatum, nationalitet och passnummer. Dessa data krävs till 
exempel i EU-länderna runt medelhavet vid ankomst i hamn.
Det detaljerade formuläret inkluderar för alla personer ombord 
också födelseort, adress, typ av ID, och utgångsdatum för ID. 
Dessutom, innehåller formuläret också en lista på alla nautiska 
kompetenser för befälhavaren. Detta formulär innehåller all nöd-
vändig information för inklarering tillräcklig i de flesta fall.

Vi behöver er hjälp!
Om ni skulle finna att ni behöver ytterliggare information 
för inresa som inte ingår på det detaljerade formuläret 
i Crew, vänligen skicka oss den relevant information. Vi 
lägger gärna till sådan information vid nästa uppdatering 
av Crew.

Skriva ut inreseformulär

För att skriva ut ett inreseformulär klicka på knappen .
För mer information om utskrift  i Crew läs mer i sektionen 
“Skriva ut formulär och spara formulär som PDF” på sidan 33.

Radera ett inreseformulär

1. Om ni vill radera ett inreseformulär ifrån Crew, klicka i 
toppen på bladet på minus knappen..

2. Ni får ett varningsmeddelande. Välj OK för att radera.

Kort inreseformulär
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Personlig Kryssningslogg

Efter en resa skall befärhavaren utfärda en  personalig kryssn-
ingslogg till besättningen. Denna kan vara nödvändig för till 
exempel en nautisk licens eftersom det  i de flesta länder är nöd-
vändigt att visa, att en person som vill erhålla en licens har seglat 
ett bestämt antal sjömil inna licens beviljas.
Med Logbook Add-on Crew kan ni enkelt skapa sådana person-
liga kryssningsloggar för era besättningssmedlemmar för varje 
resa.

Skapa en personlig kryssningslogg för en ny resa

1. Aktivera bladet med rubriken Kryssningslogg och välj  
+ knappen.

2. I dialogen Skapa personlig kryssningslogg välj knappen  Ny 
Kryssningslogg.

3. Ni får nu ett blankt blad för att skapa en personlig kryssn-
ingslogg Först välj resan för vilken den personliga kryssn-
ingsloggen skall skapas, med hjälp av dess nummer. Normal 
skall detta vara det högsta numret, vilket betyder den senaste 
resan. 

4. De data ni skrivit in för denna resa på bladet Resor hämtas 
och visas. Sidhuvudet på bladet visar nu löpnumret på den 
personliga kryssningsloggen och numret på den relaterade 
resan. Områdena Resa, Skepp och Befälhavare skall nu vara 
helt ifyllda.

5. Om ni tidigare uppdaterat era datum med etappdata från 
Logbook, visas tillryggalagd distans. Om det skall noterats 
mer information i den  personliga kryssningsloggen som t.ex 
antal nattetapper, kan ni infoga denna information i  fältet 
Resedetaljer.

6.  Om ni kryssat för optionen Infoga Befälhavarens signatur, 
Undertecknas automatiskt formuläret med befälhavarens sig-
natur som finns lagrad på det personliga databladet.

7. Under Språk på formulär välj språk i vilket den person-
liga kryssningsloggen skall skapas (“Skapa formulär” på 
sidan 21). 

8.  I de nästa två fälten kan ni infoga datum och plats för 
utförande som skall användas på den personliga kryssning-
sloggen.

9. Välj nu i området Personlig kryssningslogg för personen i 
besättningen för vilken den personliga kryssningsloggen skall 
skapas.

Bladet Kryssningslogg
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Notera
Ni kan redigera uppgifterna på bladet Kryssningslogg 
utan att påverkar resedata på bladet Resor, skeppsdata på 
bladet Skepp eller de persondata på bladet Personer.

Språk på formulär
Översättningen av texten på personlig kryssningslogg kan visas 
och redigeras i fönstret Språk på formulär. 

Skapa fler personliga kryssningsloggar för samma resa

Om mer än en person i besättningen skall he en personlig 
kryssningslogg för resan kan ni skapa nästa personliga kryssn-
ingslogg med knappen Dupliccera kryssningslogg i dialogen 
Skapa personlig kryssningslogg. Detta skapar en personlig 
kryssningslogg där alla data förutom Personlig kryssningslogg 
för är ifyllda med samma data som den senaste visade personlig 
kryssningslogg. Så ni endast behöver välja namnet på personen 
från listan.

Skriva ut personlig kryssningslogg

För att skriva ut personlig kryssningslogg klicka på knappen .
För mer information om utskrift  i Crew läs mer i sektionen 
“Skriva ut formulär och spara formulär som PDF” på sidan 33.

Radera en personlig kryssningslogg

1. Om ni vill radera en personlig kryssningslogg ifrån Crew, 
klicka i toppen på bladet på minus knappen..

2. Ni får ett varningsmeddelande. Välj OK för att radera.

En personlig kryssningslogg

Sardinientörn 2014

26.06.2014
Från

04.07.2014
Till

Befälhavaren intygar deltagande under följande resa:

Punta Aldia
Från

Porto Garibaldi, I. Cabrera
Via

Porto Rotondo, Anker
Till

Sardinien
Area

Resedetaljer

19.07.1959
Födelsedatum

Düsseldorf
Födelseort

Adress
Leuchtenberger Kirchweg 46a
40489 Düsseldorf
Deutschland

Befälhavare

HR 37
Modellbetecknning

Helmut und Almute Kraus
Leuchtenberger Kirchweg 46a
40489 Düsseldorf

Ägare 

Helmut Kraus

Carretera Cala Bona, "Costa Beach" 1 - App 4-0-8

07559 Es Port Vell, Son Servera, Baleares

Espana

SHS
Högsta Nautiska Kompetens

Adress

Datum Signatur

Deutschland
Flagga

Skepp
Sunna Meri

Funktion av båt
Navigator

Distans
108 nm

Personlig kryssningslog för: 
Kvinna Almute Dietlinde Kraus

Motorbåt

 / 

Printed with 2K Yachting Logbook CrewSeemeilennachweis Nr. 6, Reise Nr. 3
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Skriva ut formulär och spara formulär 
som PDF

I Crew kan ni skriva ut alla formulär och personliga datablad på 
en skrivare eller spara dem som PDF. För att göra detta klicka 
på knappen   på formulärbladen eller i bladet Personer välj 
knappen  Print i dialogen '.

På PC öppnar Crew tillsammans med utskriftsdialogen ett andra 
fönster, i vilket förhandsgranskningen av formuläret  eller det 
personliga databladet visas. När ni flyttar på dialogrutan kan ni 
se det förväntatde utskriftsresultatet. När vis tänger utskriftsdial-
ogen, stängs även förhandsgranskningsfönstret.

Sidoinställning och utskrift med OS X

Den förvalda utskriftssidan inställd för att formulären skall 
skrivas ut i stående format på antingen DIN A4 eller US letter 
papper.  Om inställningen inte är rätt för er skrivare, kan ni ställa 
in sidan i dialogen Utskriftsformat i Arkiv-menyn. Detta öppnar 
standard dialogen Utskriftsformat i OS X.

1. På formulärbladen välj knappen   eller på bladet Personer 
välj knappen  Skriv ut i dialogen '.

2. Detta öppnar standarddialogen Skriv ut för OS X. Aktivera 
dialogens inställningar för FileMaker Pro. För optionen 
Utskrift välj Aktuell post för att skriva ut det aktuella for-
muläret. Kontrollera också att för optionen Sidor att Alla är 
valt.  Bara så att alla sidor för det valda formuläret skrivs ut 
om de är fler än en.  

För att skriva ut protokollet från säkerhetsinstruktionen 
måste ni ha valt Bläddrar i poster i optionen Utskrift. 
Om ni vill skriva ut alla personliga datablad välj Bläddrar i 
poster i optionen Utskrift.

3. När ni har kontrollerat alla inställningar, starta utskriftsjobbet 
med knappen Skriv ut.

Utskriftsdialog i OS X

Utskriftsinställning och utskrift i Windows

1. På formulärbladen välj knappen   eller på bladet Personer 
välj knappen  Skriv ut i dialogen '

2. Detta öppnar standarddialogen Skriv ut för Windows. i 
optionen Skriv ut välj Aktuell post för att skriva ut det aktuella 
formuläret. Kontrollera också att för optionen Sidor att Alla 
är valt. Bara så att alla sidor för det valda formuläret skrivs ut 
om de är fler än en.  
För att skriva ut protokollet från säkerhetsinstruktionen 
måste ni ha valt  Alla poster som bearbetas i optionen Skriv 
ut. 
Om ni vill skriva ut alla personliga datablad välj Alla poster 
som bearbetas för optionen Skriv ut.
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Utskriftsdialog i Windows 

Dialogen Skrivarinställning 

3. Därefter, intill namnet på er skrivare , klicka på Egenskaper 
knappen. Detta öppnar dialogen Skrivarinställning. 

4. Välj därunder Papper - Storlek A4 eller US letter och under 
Orientering  Liggande. Stäng sedan Skrivarinställnings dia-
logen med OK. (Exakt hur dialogen Skrivarinställning ser ut 
beror på er skrivare. Läs om nödvändigt, i instruktionerna för 
er skrivare.) 

5. När ni har kontrollerat alla inställningar, starta starta 
utskriftsjobbet med knappen OK.

På iPad, visas ingen förhandsgranskning, eller förhandsgransk-
ningen är mestadels täckt av dialogrutan. Ni kan kontrollera 
utskriften för utskrift genom att visa en PDF med funktionen 
Visa (se under “Skapa en PDF på iPad” på sidan 36).  

Utskriftsinställning och utskrift på iPad

På iPad så måste er skrivare ha stöd för AirPrint (för detaljer 
angående installation av er skrivare läs mer i skrivarens eller 
iPad´s instruktioner). 

1. På formulärbladet välj knappen   eller på bladet Personer 
välj knappen  Print i dialogen '.

Gör de önskade utskriftsinställningarna här. I dialogen 
Postintervall välj Hittade poster (vilket betyder alla inmat-
ningar). Kontrollera också att i optionen Sidintervall att Alla 
sidor är valt. För att alla sidor skall skrivas ut om formuläret 
består av flera sidor.  
För att skriva ut protokollet från säkerhetsinstruktionen 
måste ni ha valt välj Hittade poster i optionen Postintervall. 
Om ni vill skriva ut alla personliga datablad välj Hittade 
poster i optionen Postintervall.

2. Välj papper storlek (A4 eller US Letter) och kontrollera att ni 
ställt in Stående som Riktning and 100% for Skala. 

3. Efter ni har kontrollerat inställningarna, starta utskriftsjobbet 
med knappen Skriv ut.



35Användarhandbok Crew för OS X, Windows och iPad

Dialogen Skrivarinställning 

Dialogen Skrivarinställning, Intervall för  FileMaker Go

Skapa en PDF i Mac

Om ni använder Logbook på en Mac så kan ni spara ert formulär 
som en PDF-fil istället för att skriva ut den på papper. För detta 
måste ni följa samma procedure som vid utskrift (se i kapitlet 
“Sidoinställning och utskrift med OS X” på sidan 33). 
Men efter ni gjort alla inställningar  i dialogrutan, klicka inte på 
knappen Skriv ut, välj istället optionen Spara som PDF… från 
listan, vilken öppnas med knappen PDF. 

Spara en Loggbok’s vy som PDF fil
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Skapa en PDF i Windows

Om ni använder Windows och vill spara ert formulär i en PDF-fil 
istället för att skriva ut på papper, så måste ni installera en 
PDF-skrivare. Ni kan ladda ner en PDF-skrivare ifrån internet 
som gratisprogram på internet.. 
Utkrift med en PDF-skrivare är liknande som utskrift med en 
vanlig skrivare, med skillnaden att man skriver till en fil istället 
för på ett papper. Så följ instruktionerna för utskrift (se kapitlet 
“Skrivarinställning och utskrift i Windows”“Utskriftsinställning 
och utskrift i Windows” på sidan 33). 

Skapa en PDF på iPad

På iPad är det väldigt enkelt att exportera er Crew-fil till en PDF. 
För detta måste ni följa samma procedure som vid utskrift (se i 
kapitlet “Utskriftsinställning och utskrift på iPad” på sidan 34).

1. Efter ni är klara med inställningarna i dialogrutan Skrivar- 
inställningar för FileMaker Go klicka på PDF i botten på dia-
logrutan.

2. I den följande dialogrutan får ni tre valmöjligheter Visa, 
E-post och Spara.
• Med Visa visas PDF först och kan sedan skickas som e-post, 

skrivas ut eller öppnas i en anna App med export menyn 
överst till höger.

• E-post skapar ett e-postmeddelande där PDF-filen redan är 
bifogad.

• Spara sparar PDF filen i FileMaker Go´s filhanterare på 
er iPad. Ni hittar PDF-filen i listan Enhet under under 
rubriken PDF. Klickar ni på ikonen visas PDF på samma sätt 
som med valet Visa

Dialogrutan PDF 
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Felsökning

Återskapa en skadad fil

Om ni får en krash på er dators operativsystem (på PC) eller 
ett åtkomstfel på er hårddisk under tiden ni arbetar i Logbook, 
kan det inträffa—i sällsynta fall —att loggboksfilen blir skadad. 
I detta fall får ni ett felmedellande när ni försöker öppna logg-
boken nästa gång. Normalt kan detta repareras relativt lätt.

1. För OS X tryck på tangenterna A och B, för Windows tryck 
på tangenterna Ctrl och c och dubbelklicka på ikonen för 
programmet Logbook. Håll knapparna nedtryckta tills dial-
ogen Öppna skadad fil visas.

2. Välj den skadade filen och låt Logbook återställa filen. Log-
book skapar en ny fil med orginalfilens namn och lägger till i 
slutet på den gamla filen “OLD”. En dialogrut informerar om 
stegen Logbook genomför.

3. Öppna den återskapade loggboksfilen väl i kommunikations-
dialogen (knappen ') knappen Backup. Spara en kopia av 
återskapade filen med samma namn och använd optionen 
Typ: komprimerad kopia (mindre).

4. Ersätt den återställda med filen ni just skapat.

 
Om ni upplever ett oväntat beteende i den nya filen, rekommen-
derar vi att ni litar på er backup-kopia från före krashen.

Uppdateringar

2K Yachting kommer att utveckla Logbook  och Crew vidare och 
lägga till nya funktioner. Med jämna mellanrum kommer 2K 
Yachting tillhandahålla mjukavaruuppdateringar, läs mer på vår 
hemsida www.2k-yachting.de/logbook. 

Felrapport

Trots att Logbook har prövats praktiskt, kan det ändå uppstå ett 
fel när programvaran används.
I detta fall är vi tacksamma om ni informerar oss om dessa 
problem, på så vis kan vi åtgärda dessa problem till nästa 
utgåva. Skicka ett email med en nogrann beskrivning av felet till. 
 support@2k-yachting.de. 

2K Yachting
Leuchtenberger Kirchweg 46a
40489 Düsseldorf
Germany
Phone. +49.211.93889933
Email: support@2k-yachting.de
Web: www.2k-yachting.de/logbook

http://www.2k-yachting.de/en/logbook/logbook.html
mailto:support%402k-yachting.de?subject=Error%20report%20Logbook
http://www.2k-yachting.de/en/logbook/logbook.html
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