Enkel brukerveiledning myWebLog
Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner).

Introduksjon
myWebLog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly,
registrering av flyturen etterpå og betaling av flyturen. Systemet er web-basert, det betyr at
det kan nåes fra enhver PC som er tilknyttet Internett – en trenger med andre ord ikke å sitte
fysisk i klubbhuset for å bruke systemet.
Finner dere feil eller andre ting dere lurer på kan dere ta kontakt med Erlend Moen
(erlend@ljosnes.no / 99 59 33 18). Hvis dere sender en feilmelding så beskriv hva dere gjør
så godt som mulig, legg gjerne ved skjermbilder.
myWebLog er et svensk system som er oversatt til norsk av oss i Sola Flyklubb. Vi var første
klubb i Norge som tok i bruk systemet, etter hvert har flere norske klubber kommet til. Til
sammen bruker rundt 100 systemet i Sverige og Norge. Det er fremdeles noen svenske
tekster her og der i systemet, men vi oversetter fortløpende og etter hvert vil systemet være
helt fornorsket.
Det er lagt inn en kredittgrense på alle medlemmer. Styret har bestemt at denne pt er 1000
kroner. Det betyr at hvis din utestående saldo er høyere enn 1000 kroner (eller den til
enhver tid gjeldende kredittgrense) vil du ikke lenger få booket fly før saldoen din er
oppgjort. Betaling kan skje via den innebygde betalingsløsningen eller via nettbank. Betaler
du via den innebygde kortløsningen blir din saldo oppdatert automatisk.
Alle medlemmer får sin personlige KID-kode som skal benyttes ved innbetalinger via
nettbank. Din KID får du tilsendt på mail fra økonomileder, eller du kan starte Excel-fila
KIDnummer som ligger på Flightplanning-desk-PCen. Der taster du inn dit medlemsnummer,
og ut kommer ditt KIDnummer. Betaler du via nettbank vil din saldo bli oppdatert manuelt,
da en er avhengig av å hente ut dette fra banken. Denne oppdateringen skjer 2-4 ggr pr mnd.
Vi anbefaler på det sterkeste at du heller bruke den innebygde kortløsningen.
Du kan til enhver tid se dine transaksjoner i myWebLog – både belastninger og innbetalinger.
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Pålogging
Du går inn på siden http://myweblog.se for å komme til systemet. Hovedsiden du da
kommer innpå er systemets svenske side. Du kan endre til norsk tekst ved å klikke på det
norske flagget i øvre høyre hjørne.
For å logge på velger du

Klikker du ”Logg in” kommer dette opp:

Brukernavn er 122-99999 hvor 99999 er ditt NLF-nummer. Husk 122- før NLF-nummeret ditt
– ellers kommer du ikke inn! Passord er satt til det samme som brukernavn for alle første
gang (altså 122-999999). Denne må du endre til ditt eget passord etter innlogging. Har du
glemt passordet/koden kan nytt passord bestilles fra dette bildet.
Etter innlogging kommer du inn på din egen side. Her kan du sjekke at dine innstillinger er
ok. Sjekk bl.a. innstillingene for epost-varsler. Her vil du få eposter om ulike hendelser i
systemet. Dette kan du slå av og på som du vil selv.
NB: Endring av adresse og telefon skal gjøres i medlemsdelen av Melwin
(http://www.nlf.no/info/medlemsservice-medlemsdata) – følg instruksene på skjermen.
Informasjonen her oppdaterer myWebLog automatisk hver natt.
Du kan på denne siden velge hvilken del av booking-systemet du vil ha som din ”startside” –
dvs. den siden som kommer opp når du logger på.
NB: Det ligger også opplysninger om ”Priskorrigeringer” på din medlemsside. Dette er rett og
slett en opplysning om blokktillegget (10 min påslag av flyvetiden) som tilkommer alle
flyvninger. Du kan ikke gjøre noe med disse feltene, de er kun til opplysning.
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Bruk av systemet
Bruk menyen og sjekk de ulike valgene som nå er tilgjengelige. Det meste er veldig intuitivt
og selvforklarende.
Menyvalget ”Meldinger” vil blinke gult når det er nye meldinger til deg. Her legges det ut
viktige meldinger fra klubben som omhandler flyene og bookingsystemet generelt. Når du
har lest meldingene klikker du på knappen ”Marker alle som lest”.

Booking av fly
Booking-rutinene i myWebLog er selvforklarende med ulike grafiske elementer som
illustrerer statuser og hendelser. De aller fleste elementene er slik at du bare kan legge
musepekeren over så kommer det opp en tekst med forklaring eller du kan klikke på dem for
å se hva som ligger bak. Legg for eksempel merke til at i booking-kalenderen er tiden for
mørke illustrert med mørkere farge:

Det er i prinsippet to enkle ting en må passe på:
1. Når du har fløyet må du alltid huske på å logge flyturen din.
2. Hvis du IKKE skal fly likevel må du slette bookingen din så snart som mulig. Det er
videre en god regel å varsle den som skal ha flyet etter deg om at du har slettet din
booking (med mindre det ligger noen på standby). Kanskje de ønsker å fly tidligere?
Merk at klubbhåndboken sier at klubben kan belaste kontoen din med et gebyr for
bookinger som ikke blir benyttet.
Prøv deg fram i booking-systemet! Det er lett å registrere bookinger, og lett å endre og slette
dem etterpå.

Registrering av flytur
Etter endt flytur SKAL du registrere dette i myWebLog. Det gjøres i menyen ”Logg flyvning”.
Første steg er å registrere hvilket fly og hva slags type flyvning du har gjort:
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I steg 2 registrerer du detaljene om flyturen din:

Merk at du registrer avgangs- og landingstid her, ikke blokktid. Den vil systemet selv ta seg
av i neste steg.
Steg 3 viser hvordan systemet har beregnet flytid samt hva du vil bli belastet:
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Merk deg her det øverste timeantallet. Det SKAL stemme med det du har regnet ut i flyets
fysiske reisedagbok. Er det feil her, og du har summert rett, må du gi beskjed til
regnskap@solaflyklubb.no slik at vi får ettergått og korrigert opp reisedagboka.
Ser du noe feil her kan du gå tilbake og korrigere, i motsatt fall klikker du OK, og
transaksjonen blir bokført din medlemskonto.
Opplysningene blir videre lagt over nå lagt over i flyets elektroniske reisedagbok slik:

Her vil du også kunne se timeantallet på hvert fly, og sammen med opplysninger om neste
serviceintervall og utestående anmerkninger er det da en smal sak å se om et fly har nok
timer igjen til en fremtidig booking.
Hvis du oppdager at du har registrert feil kan du slette flyvningen og få kreditert kontoen din
igjen. Det vil for vanlige brukere ligge et rødt kryss foran din flyvning. Klikk på det for å slette
flyvningen. Denne funksjonen gjelder kun mens du er innlogget, neste gang du logger inn
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vil ikke tidligere flyvninger kunne slettes. Da må du kontakte administrator for hjelp. Du kan
ikke endre på en flyvning, kun slette og registrere på nytt.
Det er svært viktig er å fylle ut tidene korrekt. Dette gjør at det totale timetallet på flyene er
oppdaterte i systemet og vi vet da med en gang hvor mange timer flyene har igjen før neste
service. Husk å være nøye når du legger inn flyturer, dette er grunnlaget for videre
behandling både i økonomisystemet og for de som jobber med den tekniske delen av flyene.
NB: Ved skoleflyging er det instruktørens ansvar at flyets bøker er korrekt utfylt og at all
logging i MWL er korrekt. Flyturen er ikke over før dette er i orden.

Min konto
Du kan også liste ut en oversikt over aktiviteten din ved å velge ”Min konto”. Her ser du
saldoen din og alle transaksjoner som er registrert.

Klikker du på pluss-tegnet på en linje får du opp en detaljert oversikt over den aktuelle
transaksjonen.

Betaling av flytur
Det er to måter å betale en flytur på:
1. Betaling via nettbank
Ønsker du å betale via nettbank så må du bruke det KID-nummeret du har fått fra klubben
(har du mistet det så ta kontakt med en admin så får du tilsendt det på nytt). Da betaler du
inn ønsket beløp til klubbens konto 5412.05.06040 og oppgir ditt KID-nummer. Din saldo vil
bli oppdatert når betalingen er registrert i banken, og når klubben har fått melding om dette.
Det kan med andre ord ta noen dager før saldoen blir oppdatert da dette er en manuell
prosedyre. Vi vil ikke anbefale denne løsningen, se heller på løsning 2!
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2. Betaling via den innebygde kortløsningen

myWebLog tilbyr en egen betalingsløsning hvor din saldo blir oppdatert umiddelbart. Du
betaler da med kort, vi støtter BankAxess (vanlig bankkort), Visa og Mastercard (kredittkort).
Løsningen er utviklet i samarbeid med Nets (tidligere BBS) og er en sikker betalingsløsning
hvor all kortinformasjon håndteres av Nets. Dette betyr at ingen kortinformasjon blir lagret i
klubbens systemer, det eneste vi får av data fra transaksjonen er hvilket beløp som er
trukket fra konto.
Under fanen “Min konto” ser du din saldo, samt en knapp til høyre for denne merket “Betal
online via NetAxept”. Hvis din saldo er negativ vil beløpet i sin helhet foreslås i neste vindu.
Er din saldo 0 eller positiv, og du ønsker å betale inn en pott før du skal fly, så vil systemet
foreslå 2000 kroner. Du kan selvsagt endre dette beløpet slik du ønsker.
Når du klikker OK her kommer du inn i betalingsløsningen til NetAxept. Merk at dette er en
sikker side – den starter med https:

På denne siden skal du nå velge hvilket kort du ønsker å bruke. Det rimeligste alternativet er
BankAxess da det har det laveste transaksjonsgebyret (1 kr). Velger du Visa eller MasterCard
tilkommer det et transaksjonsgebyr som er 2,5% av det du betaler. Dette er en belastning
som skjer fra kredittkortselskapet og dermed utenfor vår kontroll. Vi vil derfor anbefale at du
bruker BankAxess for å få så lavt gebyr som mulig. Følg de videre anvisningene fra
betalingsløsningen når det gjelder identifikasjonsprosessen.
Når betalingen er godkjent kommer du tilbake til myWebLog og får opp en kvitteringsside
med informasjon om den transaksjonen du nettopp gjennomførte.

Side 7 av 10

Denne kvitteringen kan du skrive ut fra denne siden om du ønsker. Klikker du nå på “Min
konto” vil du se at saldoen din er oppdatert med det beløpet du betalte inn, og at denne
transaksjonen finnes igjen i oversikten lenger ned på siden.
Er det flere som skal dele på en flyvning kan dette gjøres på samme måte, ved at nestemann
taster inn sin kortinformasjon og betaler sitt beløp tilsvarende.
Denne rutinen kan du kjøre både direkte fra klubbhuset når du har logget flyturen, men også
hjemmefra vil det fungere på samme måte.
Vær obs på at de enkelte bankene og kredittkortselskapene har ulik framgangsmåte når det
gjelder identifisering av deg som betaler (BankID, skrapekort, RSA-brikke osv osv.). Du må
dermed selv sørge for å ha med deg den nødvendige identifikatoren for å få gjennomført
betalingen i henhold til din banks rutiner.

Verktøy
Her finner du bl.a. informasjon om status på hvert fly. Klikker du på ”Bookingsobjekt”
kommer en oversikt over flyene og status på hvert enkelt:

Er det anmerkninger vil de bli sperret for booking i systemet inntil teknisk har friskmeldt flyet
igjen.
Du kan også bla i flyets reisedagbøker om du vil her.
Det er en funksjon for kart som viser en oversikt over hvilke flyplasser våre fly har vært på i
løpet av et år.
Du kan legge inn dine egne påminnelser for når sertifikater, medical og andre ting utløper.
Du vil da få epost tilsendt når det gjenstår 30, 10 og 0 dager. Merk her at dato må slåes inn
som åååå-mm-dd.
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myWebLog finnes også for iPhone. Sjekk App Store for myWebLog.
Sjekk denne siden: http://www.myweblog.se/info_webcal.php for å integrere bookingkalenderen
med kalenderfunksjonen på din smarttelefon eller andre kalenderprogram.

Dette var en enkel smakebit på alt som ligger i det nye systemet. Det er som dere ser veldig
omfattende, men det er oversiktlig og lett å finne fram i.
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Til slutt…
Gjør du en feil som du ikke får rettet opp så er det bare å kontakte en administrator så får du
hjelp. Hvordan finner du så ut hvem som er administrator? Jo – under Verktøy klikker du på
Medlemsliste. Her kan du så velge å liste ut ulike typer medlemmer:

Lykke til!

Erlend Moen / Sola Flyklubb
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