Kære brugere af SafeSeaNet

Sommeren står for døren og dermed også ferie til mange af os.

Først en status på første halvdel af 2022.
SafeSeaNet version 5:
Vi meldte ud i julebrevet 2021 at SafeSeaNet vil blive opdateret til version 5 inden juni, for at følge den nye
affaldsbekendtgørelse: ”Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af
affald og havnes affaldsplaner”. Udviklingen af SafeSeaNet version 5 har været forsinket. Vi har vurderet, at
implementering ikke skal ske i ferieperioden og derfor bliver idriftsættelsen udskudt til efter sommerferien.
Vi har endnu ikke en eksakt dato, men melder ud lige så snart vi ved mere.
2 nye havne:
Der er blevet tilføjet to nye havne i SafeSeaNet.
Tunnelhavn – Rødbyhavn/Tunnel Harbour – Rødbyhavn, locode: DKTHR. Dette er en nyoprettet havn i
forbindelse med tunnelbyggeriet i Femern Bælt.
Tejn Havn på Bornholm, locode: DKTEJ. Denne er oprettet til brug for bl.a. sejlskibene.
Password reset link:
Vi hører fra flere at når man beder om nyt password via password-reset-linket, så kommer mailen med
linket meget sent eller slet ikke. Beskeden fra vores it til at afhjælpe dette er: bed Jeres it om at godkende
alle mails @safeseanet.dk - noreply@safeseanet.dk er afsender på link til nyt password.
Forkert data på mit skibs IMO-nummer:
Vi har i løbet af foråret haft mange henvendelser på hvad man gør, når et skibs nuværende data ikke passer
med den data man bliver præsenteret for fra SafeSeaNets skibsdatabase.
Man skal gøre følgende: Når dit skib er oprettet i SafeSeaNet skibsdatabasen, med et forkert navn/flagstat
tilknyttet IMO-nummeret, så må du gerne oprette din rapport. Når rapporten er oprettet, så venligst
opdater skibets navn, MMSI nummer, Call sign og flagstat på rapportens øverste faneblade
”Shipidentification”.
Efterfølgende bedes du sende en mail til safeseanet@safeseanet.dk, med skibets aktuelle data, så sørger vi
for at få opdateret skibsdatabasen. Er det ikke lykkes at opdaterer fanebladet ”Shipidentification” på
rapporten, så venligst send referencenummeret på din rapport og gerne med et par ord om hvad der gik
galt/ikke virkede så vi vil ligeledes opdaterer skibets data på rapporten.
Husk, hvis du vælger det forkerte IMO-nummer, så er der ikke andet at gøre end at slette det hele og starte
forfra med korrekt IMO-nummer.
HUSK at give denne info videre til nye elever og ansatte, det kan spare jer for en del ekstraarbejde.
Sommerbemanding hos SafeSeaNet:
Sommer betyder ferie, og det gælder også for os hos SafeSeaNet. Vi afvikler løbende ferie i ugerne 27 til og
med 33, hvor personlige arbejdsmails ikke vogtes. Husk, som altid, at skrive til safeseanet@safeseanet.dk,

denne mail vil blive moniteret som normalt i hverdagene. En af telefonerne vil selvfølgelig være åben som
sædvanligt, så svare det ene nummer ikke så prøv det andet – se kontakt informationerne på vores
hjemmeside. Opstår der noget uopsætteligt, så som at SafeSeaNet bryder sammen, så kontakt MAS-vagten
på: +45 72 85 03 70.
Et godt sted at starte hvis man oplever problemer er selvfølgelig at runde vores info side
(https://forsvaret.dk/safeseanet) hvor man kan downloade brugervejledninger og genopfriske sin viden.
Med ønsket om en god sommer til alle
Venlig hilsen
Martin Ahl og Lise Højriis
Søværnskommandoen

