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Registratie C-point
Is je bedrijf al geregistreerd op C-point en heb je zelf al een gebruikersaccount?
Ga naar https://my.portofantwerp.com en kijk rechts in het dashboard onder
'Toegang' na of u al toegang heeft tot de applicatie APICS.
➔ Heeft u al toegang tot APICS, dan hoeft u geen extra stappen te
ondernemen. Open de applicatie door op 'APICS' te klikken.

➔ Heeft u nog geen toegang tot APICS, volg dan onderstaande stappen om
toegang voor uw bedrijf en/of voor uzelf aan te vragen.
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1. Klik in de navigatiebalk op 'Applicaties' > 'Applicaties beheren' en kijk na of uw
bedrijf al toegang heeft tot de applicatie.

a. Indien uw bedrijf al toegang heeft tot APICS, verschijnt deze onder
'Applicaties waar uw bedrijf toegang tot heeft'. Vraag uw toegang aan door
te klikken op 'Toegang aanvragen'.

De registratie wordt behandeld door de hoofdgebruiker van uw bedrijf. Na
goedkeuring van je aanvraag verschijnt APICS tussen de andere
applicaties rechts in je dashboard.
Open de applicatie door op 'APICS' te klikken.
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b. Indien uw bedrijf nog geen toegang heeft tot APICS, verschijnt deze onder
'Applicaties waar uw bedrijf geen toegang tot heeft' na het openklappen
van deze sectie. Vraag uw toegang aan door bij APICS te klikken op
'Toegangsaanvraag invullen' en kies als bedrijfsactiviteit
'Terminalbeheerder'.

De registratie wordt behandeld door de toepassingsbeheerder. Na
goedkeuring van je aanvraag verschijnt APICS tussen de andere
applicaties rechts in je dashboard.
Open de applicatie door op 'APICS' te klikken.
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Is je bedrijf al geregistreerd op C-point maar heb je zelf nog geen
gebruikersaccount?
Neem contact op met de hoofdgebruiker van jouw bedrijf en vraag hem of haar om
na te kijken of uw bedrijf al toegang heeft tot de applicatie APICS.
➔ Heeft uw bedrijf al toegang tot APICS, dan kan de hoofdgebruiker voor jou
een C-point gebruikersaccount aanmaken waarmee jij ook toegang krijgt
tot APICS.
➔ Heeft uw bedrijf nog geen toegang tot APICS, dan kan de hoofdgebruiker
via bovenstaande werkwijze toegang aanvragen voor uw bedrijf.
De toegangsaanvraag wordt behandeld door de toepassingsbeheerder. Na
goedkeuring van die aanvraag kan de hoofdgebruiker voor jou een C-point
gebruikersaccount aanmaken met toegang tot APICS.
Je ontvangt een activatiemail om een gebruikersnaam en paswoord te
kiezen, waarmee je kan inloggen op C-point.
Open de applicatie door rechts in het dashboard onder 'Toegang' op
'APICS' te klikken.
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Is je bedrijf nog niet geregistreerd op C-point?
1. Ga naar https://register.portofantwerp.com en doorloop alle stappen om je
registratie af te ronden.
2. Selecteer de gewenste taal.

3. Vul je persoonlijke gegevens in.
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4. Vul je bedrijfsgegevens in.

5. Selecteer de applicatie 'APICS' en kies de bedrijfsactiviteit 'Terminalbeheerder'.
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Je registratie wordt zo snel mogelijk behandeld door de toepassingsbeheerder.
Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je een activatiemail om een
gebruikersnaam en paswoord te kiezen, waarmee je kan inloggen op C-point.
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Gebruik Terminalplanner
Ga naar https://my.portofantwerp.com, geef je gebruikersnaam en wachtwoord op en
open de applicatie door rechts in het dashboard op 'APICS' te klikken.

Terminalplanning raadplegen
Wanneer je Terminalplanner opent, verschijnt het planningsscherm, waarop alle
reservaties en zeeschepen die op jouw terminal werden ingepland tot 72u in de
toekomst, in blokken te zien zijn.
Als een tijdsslot gekoppeld is aan een goedgekeurde aanloop (goedgekeurde
plaatsaanvraag van een zeeschip door de agent of door een binnenvaartondernemer
aangemelde reis van een binnenschip) spreken we over een “Planning”. In dat geval
zal de aanloop in APICS gekend zijn met een uniek “Verblijfsnummer”.
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Een tijdsslot kan je ook reserveren voor het laden en lossen van een schip waarvan
de aanloop of de reis nog niet aangemeld is in APICS. In dit geval spreken we van
een “Reservering”. APICS zal reserveringen automatisch omzetten in planningen
wanneer de plaatsaanvraag van de scheepsagent voor dat schip in die tijdszone
wordt goedgekeurd.
In elk blokje afzonderlijk wordt relevante informatie getoond zoals scheepsgegevens,
ligplaatsen en meerpalen, meerpositie, ...
De plaatsing van elk blokje wordt bepaald door start- en einddatum/tijdstip en de
voorziene ligplaatsen. De kleur van de blokjes hangt af van het type en de status
ervan.
Onderaan in het scherm is ook ruimte voorzien om actieve en inactieve resources
zoals kranen en manifolds in te plannen.

Details raadplegen

Klik op het gewenste blokje om details van de ingeplande reservaties, zeeschepen of
resources te raadplegen.
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Reisplan raadplegen

Klik met je rechtermuisknop het gewenste zeeschip en vervolgens op 'Reisplan
bekijken' om het reisplan van het ingeplande zeeschip te bekijken.
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Tip: in het reisplan vind je nuttige en real-time informatie terug over passages, reis en
schip die rechtstreeks vanuit APICS wordt opgehaald.
Terminalplanning downloaden

Klik rechts bovenaan in het scherm op 'Download' om de reservaties en ingeplande
zeeschepen te downloaden naar een CSV- of JSON-bestand.

Terminalplanning opmaken
Er zijn twee manieren om ligplaatsen op jouw terminal te voorzien voor een of
meerdere zeeschepen of reserveringen: rechtstreeks in het planningsscherm of via
een upload.
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Rechtstreeks in het scherm

1. Klik in het planningsscherm op het punt waar en wanneer je het zeeschip of de
reservering wenst in te plannen.
2. Selecteer welk type (zeeschip of reservering) je de ligplaats wenst in te plannen.

3. Vul alle verplichte velden (*) in het dialoogvenster in. Start ligplaats/meerpaal en
start datum/-tijdstip worden ingevuld op basis van het door jou gekozen punt in de
planningssectie.

4. Klik op 'opslaan' om de reservatie toe te voegen in jouw planningsscherm.
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Via upload

1. Klik rechts bovenaan in het scherm op 'Upload' om een planningsbestand uit je
eigen systeem (CSV of JSON) op te laden.
2. Geef voor welke periode je een planning wilt opladen en voeg het bestand toe.
3. Klik in het dialoogscherm op 'upload' om de planning door te zetten naar het
planningsscherm.

Tip: gebruik onderstaand formaat om zeker te zijn dat het bestand correct kan
verwerkt worden door de applicatie.

Name

Type

Nullable Description

ship_name

string

no

name of vessel or name of barge or name of
reservation in capital letters

Examples
•
•

MARIBO MAERSK
LICHTERWERK

ship_id

string

yes

IMO number or Call Sign for vessels or ENI
number for barges; when no IMO, Call Sign or
ENI number is specified, schedule will only be
qualified as a reservation

•
•

9619969
null

rta

datetime

no

requested time of arrival at te terminal in UTC
notation and time zone (Zulu time); minute
precision (ISO 8601)

•

2019-06-13T02:03Z

etd

datetime

no

estimated time of departure from the terminal in
UTC notation and time zone (Zulu time); minute
precision (ISO 8601)

•

2019-06-14T13:30Z

berth_start

string

no

starting berth number; lowest number
of berth_start & berth_end; no leading zeros

•
•
•

1730
S21
437

bollard_start

string

yes

bollard number at berth_start; when ship moored
between two bollards, use lowest bollard number
and specify distance after the bollard in

•

102

15

bollard_start_distance

positive
integer

meters; leave blank or null when ship moored
before first bollard of the berth or when berth has
no bollards

•
•

193B
null

yes

distance in meters after the bollard or beginning of
the berth; max value 50

•
•

5
17

Checked for clarification: A ship that is moored
between 1 and 4 (meaning the bow is between 1
and 2 and the stern is between 3 and 4), will have
a bollard_start of 1, and a bollard_start_distance
from this, and a bollard_end of 3, and a
bollard_end_distance from 3 on. (please correct
me if I'm wrong)
ending berth number; highest number
of berth_start & berth_end; no leading zeros

•
•
•

1734
S869
425

berth_end

string

yes

bollard_end

string

yes

bollard number at berth_end; when ship moored
between two bollards, use lowest bollard number
and specify distance after the bollard in
meters; leave blank or null when berth has no
bollards

•
•

213B
91

bollard_end_distance

positive
integer

yes

distance in meters after the last bollard; max
value 50

•
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mooring_side

string

no

enumerated values: "PORT", "STARBOARD",
"NO_PREFERENCE"

•

PORT

mooring_position

positive
integer

yes

indicates whether the ship is moored alongside
the quay wall (first row; 1) or alongside another
vessel (second or third row; 2 or 3); if not
specified, 1 is assumed

•

1

remarks

string

yes

optional comments on a schedule or reservation

•

any decent comment
that clarifies a
scheduled berth plan
or reservation

total_moves

positive
integer

yes

total containers/vehicles/... to be moved during
the berth call; max value 50000

•

1200

load_number

positive
integer

yes

total containers/vehicles/... to be loaded during
the berth call; max value 50000

•

200

discharge_number

positive
integer

yes

total containers/vehicles/... to be discharged
during the berth call; max value 50000

•

900

restow_number

positive
integer

yes

total containers/vehicles/... to be restowed during
the berth call; max value 50000

•

100

total_ton_handled

positive
integer

yes

total ton to be loaded, unloaded or restowed
during the berth call; max value 500000

•

7000

load_ton

positive
integer

yes

total ton to be loaded or charged during the berth
call; max value 500000

•

45000

discharge_ton

positive
integer

yes

total ton to be discharged or unloaded during the
berth call; max value 500000

•

41000

restow_ton

positive
integer

yes

total ton to be restowed during the berth call; max
value 500000

•

5000

resources

string

yes

array of cranes, jetty's or manifolds that will be
used; seperated by a '-'; max characters 250

•
•

C1-C3-C4
M2-H3-B4

Codes : Crane = C ; Manifold = M ; Hopper = H ;
Bulk handling crane = B
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Terminalplanning bewerken
Klik in het planningsscherm op het blokje dat je wilt bewerken om het dialoogvenster
in wijzig modus te openen.

Wijzig de gewenste gegevens en klik op 'opslaan' om de wijzigingen door te voeren
in het planningsscherm.

Tip: je kan de exacte locatie, datum en tijdstip nog wijzigen door het blokje in je
planningsscherm te verslepen, te vergroten of te verkleinen.
Opgelet:
•

Meerplanningen van opvarende schepen kunnen niet meer bijgewerkt worden
van zodra de opvaart is geactiveerd aan de loodsstations (Steenbank of
Wandelaar).
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•

Meerplanningen van verhalende schepen kunnen niet meer bijgewerkt worden
zodra het schip een vertrektoelating heeft gekregen van de havenautoriteit.

Een planning of reservatie kan je ook verwijderen. Klik met de rechter muisknop op
een planningsblok en kies “Verwijderen”.
Terminalinstellingen beheren
Klik rechts bovenaan in het scherm op 'Terminalinstellingen' om de instellingen van je
terminal (bv. sluitingen) te beheren.

Tip: je kan er ook een logboek raadplegen waarin alle acties die zijn uitgevoerd in het
planningsscherm zijn opgelijst.
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Contact
Voor inhoudelijke vragen over terminalplanningen kan je contact opnemen met onze
Port Planners: via telefoon 03 229 71 69 of VHF 63.
Voor het doorsturen van ligplaatsplanningen dien je te mailen
naar DKM_LO@portofantwerp.com en/of DKM_RO@portofantwerp.com.
Voor vragen over het gebruik van Terminalplanner of in geval van technische
problemen kan je terecht bij onze APICS Servicedesk via apics@portofantwerp.com.
Suggesties voor verbeteringen of nieuwe features mag je ook melden op dit adres.
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