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Barge Traffic System
1. Algemene interface veranderingen
De interface voor de applicatie ‘Barge Traffic System’ – BTS – werd herwerkt.
Alle functionaliteiten die in de oudere versie zaten, blijven nog steeds beschikbaar. Wat wel
verandert, is waar je sommige van deze functionaliteiten terug kan vinden, of het
stappenproces dat doorlopen moet worden. Bekijk daarom zeker dit document, het zal je
helpen om snel je weg te vinden in de nieuwe toepassing.

1.1. Tabs
In de oude versie van BTS werd gewerkt met verschillende tabs, in de applicatie zelf [1].
[1]

Dit is niet meer het geval in het nieuwe systeem (HTML5 versie). Het is wel mogelijk om zelf
verschillende tabs te openen in je browser. Deze tabs kan je dan naast elkaar zetten, of op
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verschillende schermen openen. Op deze manier moet je niet van de ene naar de andere tab
schakelen, maar is alles steeds zichtbaar.

1.2. Horizontaal – verticaal scheiden
In de oude versie van BTS werden detailvenster onderaan het scherm geopend [1]. In de nieuwe
versie worden detailvenster aan de rechterkant geopend [2].
[2]

[1]

1.3. Informatie over of actie op geselecteerde lijn
In de oude versie van BTS kon je extra informatie opvragen, of acties of bewerkingen specifiek
aan een bepaalde tab uitvoeren met behulp van de actieknoppen bovenaan het scherm [1].

[1]

In de nieuwe versie zijn deze knoppen geïntegreerd in de lijn waarop je de actie wilt uitvoeren.
Je kan deze opties bereiken door op de knop met drie puntjes te drukken [2].
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[4]
[2]

Wanneer je op de knop drukt open je een dropdown menu met alle acties die je kunt uitvoeren
/ informatie die je kan opvragen [3].

[3]

Het is vaak ook mogelijk om een detailvenster te openen door op vetgedrukte tekst te
drukken [4]. Indien beschikbaar (je hebt de nodige rechten en de gegevens zijn vrij
veranderbaar) kan je via het pen-icoontje de gegevens in het detailvenster bewerken [5].

[5]

[4]
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TIP

De informatie die in het detailvenster verschijnt, is afhankelijk van de tekst waarop je drukt:
door bijvoorbeeld op de naam van een schip te drukken, krijg je informatie van dat schip; door
op een terminal te drukken, krijg je de informatie van de terminal [5].
Voorbeeld:

[6]

In dit geval zijn ‘Call id’, ‘Schip’ en ‘Terminal’ vetgedrukt [6]. Op deze drie tekstvakken kan je
drukken. Afhankelijk van het tekstvak waar je op drukt, krijg je andere informatie in het
detailvenster.

Klikken op ‘Call id’

Klikken op ‘Schip’
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Klikken op ‘Terminal’

1.4. Een lijst filteren
Het is in elke lijst mogelijk om te filteren. De opties die mogelijk zijn verschillen, afhankelijk van
de lijst waarin je wilt filteren.
In het oude systeem stonden de filters bovenaan het scherm [1].

[1]

Om de filter te openen in het nieuwe systeem moet je op het filter-icoontje
drukken, rechts bovenaan het scherm [2].

[2]

Daarmee open je een nieuw venster met alle parameters waarop je kan filteren [3].
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[3]

2. Gebruikers- en bedrijfsgegevens
In de oude versie van BTS kon je via de tab ‘Mijn Bedrijfsgegevens’ de gegevens en instellingen
voor jouw bedrijf bekijken en indien nodig aanpassen [1].
Door bovenaan het scherm op je naam te drukken kon je jouw persoonlijke gegevens bekijken
en aanpassen [2].
[2]
[2]

[1]

In de nieuwe versie kan u dit niet meer direct in de BTS applicatie. In plaats daarvan is een
nieuwe applicatie vrijgegeven – Applicatie- en gebruikersbeheer – waarin deze informatie
bijgehouden wordt voor elke applicatie die POA aanbiedt.
Vanuit BTS (of elke andere applicatie) is het mogelijk om naar Applicatie- en gebruikersbeheer
te gaan door bovenaan het scherm op je naam te drukken, en in het dropdown menu op
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‘Profiel’ [3]. Applicatie- en gebruikersbeheer wordt dan geopend in een nieuw tabblad. Verdere
informatie rond gebruikersbeheer kan je vinden in de help-tekst die je daar terugvindt of op de
APCS website.
[3]

3. Inplannen nieuw vaarschema
Om een nieuw vaarschema in te plannen moet je grotendeels dezelfde stappen doorlopen als in
de oude versie. Er zijn echter een paar verschillen.
In de oude versie moesten het schip (konvooi) en de terminals op hetzelfde moment gekozen
worden [1]. En in de volgende stap moest dan voor elke gekozen terminal de termijnaanvraag
aangevuld worden [2].

[1]
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[2]

In de nieuwe versie wordt de keuze van terminal en aanvulling termijnaanvraag samengebracht.
In het eerste scherm moeten dan enkel het schip en de ETA (dag) ingevuld worden [3].

[3]

TIP

Vooraleer een schip toegevoegd kan worden aan een vaarschema, moet je het schip
toevoegen aan jouw favorieten. Dit kan je in het scherm ‘Identificatiegegevens’ > ‘Schepen’.
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De selectie van terminals wordt dan samengenomen met het invullen van de tijdstippen [4]. Om
een nieuwe terminal toe te voegen aan het vaarschema, vul je een deel van de terminalnaam
in, waardoor de gewenste terminal automatisch verschijnt, en klik je vervolgens op de
“toevoegen” knop [5].
-

Toevoegen van een opmerking gebeurt via het icoon dat rechts van het uurveld staat:

-

Detail van de te lossen en/of laden containers gebeurt door op het getal aantal moves te
klikken (initieel 0) in kolom

-

Konvooigegevens in de kolom

-

Verwijderen van een nog niet verzonden termijnaanvraag via de vuilbak
kruisje, wanneer het om een afgelasting gaat

of via het

achteraan de terminallijn.

[4]

[5]

De aanloopvolgorde is mee geïntegreerd in het grafische overzicht [6].
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[6]

