Bruk av myWebLog bookingsystem for Salten Mikroflyklubb
25.1.2015

Viktig: myWebLog er det nye bookingsystemet vi nå bruker både for å reservere flyet før
tur, men også for å logge motortiden man har brukt etter tur. Det er viktig at all flyging
logges her, da det knyttes mot din bruker og saldo. Betal flyging til kontonr: 1503.38.19002

Logge inn
1. Logg inn på https://www.myweblog.se/login.php
Brukernavnet og passordet ditt er "175 bindestrek <ditt medlemsnummer i NLF>" eks:
Brukernavn: "175-110999"
Passord: "175-110999" – merk: passordet må byttes ved første innlogging!

2. Lag et selvvalgt passord

Booke fly
1. Du er nå innlogget og ser bookingkalenderen. Den viser dine bookinger i grønt og andre
bookinger i blått. Tidene i kalenderen har også fargekoder som viser dag, tussmørke og natt.

2. For å legge inn en ny booking er det bare å klikke på ønsket dag og time man skal booke flyet
fra. Neste bilde lar deg bestemme hvor lenge du vil booke flyet, type flyging f.eks skoling med
instruktør <velg instruktør> og evt kommentar. Du kan også legge inn om du har ledig sete –
da skriver du Ledige plasser: 1

Tips: Du kan også laste ned myWebLog Appen der du logger inn med samme bruker og kan
booke flyet direkte fra mobilen. Der får du også oversikt over saldoen din samt
transaksjonene dine.
Merk: Du kan ikke logge timene i Appen – dette må gjøres på nettsiden.

Logge flyging
1. Etter endt flytur der du har notert deg motortid både før og etter turen, logger du deg på
igjen og velger «Logg flyvning» i menyen på myWebLog:

Velg flyvningens art f.eks skoling eller privat og gå videre:
2. I steg 2 fyller du ut diverse opplysninger om turen. Legg merke til tach ut betyr
timer:minutter da du startet motoren og tach inn er timer:minutter da du stoppet motoren.
Systemet regner automatisk ut timer og minutter motortid brukt.

3. I neste steg får du se et sammendrag av turen samt en utregning på hva turen koster.
Beløpet blir ført på saldoen din, og negativ saldo skal betales umiddelbart til konto:
1503.38.19002 . Dersom du ønsker, kan du betale inn en større sum på forskudd som

automatisk telles ned etterhvert som du flyr. Innbetalinger som gjøres registreres hver
søndag.

4. Dersom alt stemmer og du trykker OK kommer du videre til kvitteringssiden:

Negativ saldo VIL føre til sure e-poster og/eller SMS fra kasserer !!! Og fra spøk til alvor:
utestengelse fra å leie flyet.

Flyets loggbok
Flyets loggbok kan sees f.eks ved å velge Verktøy -> Reisedagbøker i menyen eller ulike andre plasser
i myWebLog.
Den ser slik ut og viser alle loggførte flyvninger på LN-YJR. Her er det viktig at alle passer på at tach ut
og inn tider stemmer overens med flyturen før deg (og etter deg)
VIKTIG: Skriv alltid ned motortid før og etter flyturen din!

Merk: Denne loggboken er i tillegg til flyets tekniske loggbok som også selvfølgelig skal fylles ut.
Det kan være lurt å logge timer på Pcen i shelteret i myWebLog før utfylling av teknisk loggbok da
utregningene skjer automatisk i myWebLog. Erfaringsmessig er det mange kreative utregninger i
flyets tekniske loggbok som ofte skjer etter en lang flytur 
! Sjekk at timer og minutter motortid stemmer overens mellom myWebLog og flyets tekniske
loggbok.

Min konto
Menyvalget "Min konto" viser saldoen din, samt registrerte hendelser på kontoen din. F.eks
innbetalinger og loggførte flyturer. Her er det også informasjon om kontonummeret flytimer skal
betales til. Betaling online via NetAxept støttes ikke.

Spørsmål?
Ta kontakt dersom noe er uklart:
Øyvind Rask
oyvindrask@gmail.com
tlf: 95278397

Kasserer,
Salten Mikroflyklubb

