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Barge Traffic System 4.3
1. Inleiding
Binnen de werkstroom "Planning en samenwerking" van het actieplan "Afhandeling
containerbinnenvaart" zijn door de werkgroep een aantal verbeterpunten voor BTS
geformuleerd. Deze zijn opgenomen in de versie BTS 4.3.
Dit document geeft een overzicht van de nieuwe functionaliteiten.

2. Afhandeling NTPL (nog te plannen)
Wanneer de terminal operator niet alle aanvragen kan behandelen, is hij genoodzaakt om
termijnaanvragen te verschuiven naar dag D+1. Hierdoor komt de aanvraag in status “Nog te
plannen”.

2.1. Afhandeling NTPL door de barge operator
De barge operator zal vanaf nu expliciet moeten reageren bij een status “Nog te plannen”. Dit
door op te geven wat hij met deze termijnaanvraag wenst te doen. Hij heeft hiervoor 3 opties:
1. Hij kan de aanvraag behouden zonder aanpassing (call ID). De terminal operator zal
deze dan zo vroeg mogelijk inplannen op dag D+1.
2. Hij kan de aanvraag behouden (call ID) maar met een nieuw voorstel van ETA voor dag
D+1.
3. Hij kan de aanvraag annuleren (bv. wanneer lichter niet aanwezig kan zijn op de
terminal).

Een termijnaanvraag die in status NTPL blijft staan, wordt niet verder ingepland!
U moet dus een keuze maken.
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Het ingeven van deze keuze gebeurt door de termijnaanvraag op te vragen in het
overzichtsscherm “Termijnaanvragen” en achteraan op de 3 puntjes te klikken, waarna een
uitklaplijst verschijnt met de keuze “Afhandelen NTPL”

Door deze keuze (Afhandelen NTPL) te selecteren verschijnt volgend pop-up scherm:
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Bij keuze van optie 1 zal de termijnaanvraag automatisch verschoven worden naar dag D+1.
Enkel wanneer er een conflict is met een reeds bestaande termijnaanvraag op die dag zal de
barge operator automatisch doorverwezen worden naar het vaarschema van die dag, waar hij
dan zelf de aanvraag verder kan inplannen. Dit komt overeen met optie 2 waar de barge
operator aangeeft de aanvraag sowieso te herplannen naar een nieuw tijdstip op dag D+1.
Wanneer de barge operator niet aanwezig kan zijn op dag D+1, kan hij dit aangeven via optie 3.
Hierbij wordt de termijnaanvraag automatisch geannuleerd.
Wanneer de barge operator voor optie 1 of 2 kiest, komt de termijnaanvraag in status “te
herplannen”. Het symbool
geeft aan dat het om een doorgeschoven planning gaat. Deze
indicatie blijft bestaan gedurende de verdere levenscyclus van de termijnaanvraag.

2.2. Afhandeling NTPL door de terminal operator
Het verdere verloop van de bevestigde doorgeschoven termijnaanvraag is identiek aan de
gebruikelijke afhandeling van (laattijdige) wijzigingen.
Het enige verschil is dat de doorgeschoven termijnaanvraag steeds herkenbaar is:

3. Alert bij mogelijke “ghost call”
Wanneer een binnenschip mogelijk niet tijdig de haven van Antwerpen zal bereiken, kan u per
mail verwittigd worden. BTS overloopt hiervoor alle verwachte aanlopen van binnen 4 uur en
kijkt na of er reeds AIS posities voor ontvangen zijn binnen een bepaalde actieradius. Is er geen
actuele positie ontvangen dan wordt een mail gestuurd. Wenst u dergelijke mails te ontvangen
dan dient u zich te abonneren via “Mijn C-point profiel”, Applicaties / E-mails beheren:

5

BTS 4.3 - Aan de slag

In het overzicht van de termijnaanvragen wordt de waarschuwing eveneens visueel aangeduid
door een uitroepteken voor de naam van het schip. Dit wil zeggen dat het schip mogelijks niet
tijdig in de haven zal zijn.

4. Laatste positie binnenschip
Het is vanaf nu mogelijk om de laatst gekende positie van een binnenschip op te vragen, ook
wanneer deze nog niet in de haven is aangekomen maar zich binnen een bepaalde actieradius
bevindt (obv AIS data). Dit kan u raadplegen via het bestaande scherm “Passagepunten”.
Daarnaast zijn de tracks van de afgelopen 3 uur opvraagbaar.
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Inzoomen kan eenvoudig via de “+ -“ koppen links bovenaan (of via het scrollwieltje van de
muis). Tevens kan de positie op de kaart versleept worden door op de linkermuisknop te klikken
en te slepen.

U kan ook overschakelen naar het zicht met de AIS tracks door op de knop
te klikken:
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