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1 Mina Fartyg 

a. Första sidan innehåller en 
lista över de fartyg som är 
registrerade i EBBA. 

b. Välj det fartyget du vill 
hantera. 

 

2 Se aktivitetslista på ett fartyg 

a. Första sidan för ett fartyg 
är aktivitetslistan.  

b. Här visas alla de aktiviteter 
som väntar på att utföras.  

c. Varje aktivitet hanteras var 
för sig och försvinner från 
listan när den har 
hanterats. 

d. Aktiviteten dyker upp igen 
6 månader före sista datum 
vid intervaller över ett år 
och annars 1 månad före 
sista datum. 

 

e. En kortfattad beskrivning 
kommer fram genom att 
klicka på aktiviteten. 

f. Genom att klicka på “Läs i 
TS tillsynshandbok” länkas 
du till mer förklaring vad 
som ska göras. 

 

g. Du kan filtrera listan efter 
aktivitetstypen 
myndighetskrav eller egna 
krav  
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h. Du kan också filtrera listan 
efter aktivitetsgrupp 

 

i. Du filtrera listan genom att 
söka på ett ord eller del av 
ett ord 

 

3 Hantera en aktivitet 

a. Klicka på knappen 
”Hantera…” för den 
aktivitet du vill hantera 

 

b. Skriv in dina noteringar 
som beskriver vad som har 
gjorts 

c. Här kan du också bifoga 
bilder 

d. Du kan få hjälp från 
Tillsynshandboken via 
länken  

e. Sätt datum då aktiviteten 
kontrollerades. 

f. Spara dina noteringar 
 



 

CJJ Marine Tech AB Användarmanual EBBA – V 1.0 Sida 5 

g. Aktiviteten försvinner från 
aktivitetslistan då denna 
nu är utförd. 

h. Aktiviteten dyker upp igen 
6 månader före sista datum 
vid intervaller längre än ett 
år och 1 månad före sista 
datum vid intervaller 
under 1 år. 

 

4 Skapa och redigera egna aktiviteter 

a. Välj länken ”Redigera egna 
aktiviteter” 

 

 

b. En ny sida visas där du kan 
lägga till en ny egen 
aktivitet, eller redigera 
redan existerande egna 
aktiviteter. 

c. Här kan du också ändra 
intervall på egna 
aktiviteter. Det är endast 
egna aktiviteter som kan 
ändras avseende intervall. 

 

d. Efter att du har fyllt i 
informationen om den nya 
aktiviteten, tryck Lägg till 

e. Den nyskapade aktiviteten 
hamnar nu i listan 
nedanför och kan ändras. 
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f. Navigera tillbaks till 
aktivitetslistan via 
navigationsstigen högst 
upp till vänster, så hittar du 
nu din nyskapade, egna 
aktivitet. 

 

5 Aktivera/Inaktivera aktiviteter 

a. Välj länken 
”Aktivera/Inaktivera 
aktiviteter” för att 
inaktivera de aktiviteter 
som inte gäller ett visst 
fartyg 

 

b. I listan kan du välja vilka 
aktiviteter du vill 
inaktivera. De kommer då 
inte att visas som aktuella 
för kontroll. 

c. Inaktivera en aktivitet i 
taget. 

d. Det finns en filterfunktion i 
toppen. 
 

 
 
 

e. Så ser en inaktiverad 
aktivitet ut. 
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f. Navigera tillbaks till 
aktivitetslistan via 
navigationsstigen, så ser 
du att aktiviteten du 
inaktiverade, inte är med 
på listan längre. 

 

6 Se historik 

a. Välj länken ”Se historik” 

 

b. Alla hanterade aktiviteter 
listas. 

c. Du kan filtrera listan på 
samma sätt som 
aktivitetslistan. Här finns 
också filter för tidsintervall. 

d. Det är också här du hittar 
foton som har bifogats en 
aktivitet. 

 

7 Ändra uppehåll 

a. Välj länken ”Ändra 
uppehåll” 
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b. Här kan du sätta datum då 
aktiviteter ska bli synliga 
igen. 

c. Funktionen används för 
fartyg som inte används 
under vissa delar av året. 
Då ska inga aktiviteter 
dyka upp.  

 

8 Ändra lösenord 

a. Välj länken ”Min profil” 
uppe till höger. 
 

 

b. Här kan du ändra ditt 
lösenord. 

 

 


