Uppdatera din medlemsinformation! En kort instruktion.
Sättet att hålla sina uppgifter aktuella är att medlem själv uppdaterar i BAS!
Hur gör man då ? Vad har jag för inloggning, var hittar jag inloggningen ?
Du hittar inloggningen på vår hemsida www.skogsviksbatklubb.se , scrolla neråt så kommer du till
båtunionens logga, och texten MEDLEMSSYSTEM BAS. Klicka på ”inloggning”

•
•

Har du ett lösenord så loggar du in genom att ange ditt användarnamn/mailadress och
lösenordet…
Har du inte ett lösenord så fyller du i din mailadress under ”glömt lösenord?” och får ett mail
med en länk så du kan återställa lösenordet…

Fungerar inget av detta, tex för att du inte kommer ihåg den mailadress som är registrerad i BAS, så
mailar du Tomas Ward (tomas.ward@telia.com) med ditt namn och en aktuell mailadress som du vill
använda i BAS, så lägger jag in den mailadressen och sedan provar du Lösenordsåterställning, där du
använder den nya mailadressen, då får du va mail en länk så du kan ändra till ett nytt lösenord,
enkelt eller hur? Om inte detta heller fungerar, maila igen!
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Instruktion uppdatering av uppgifter.
(Obs, gör uppdatering vid en datorskärm, telefonens skärm är för liten och alla fält syns inte bra.)
När du loggat in i BAS kommer du till en startsida som ser olika ut beroende på vilken information
som finns om dig, bla finns följande områden:
•
•
•

Skogsviks Båtklubb: Kortfattat om klubben, men gå till vår hemsida istället för information
www.skogsviksbatklubb.se
Mina uppgifter: Den kontaktinformation som finns om dig.
Snabblänkar: Viktigaste länken är ”Ändra mina uppgifter”, där kan du gå in och ändra dina
uppgifter.

Om du har en båt (vi registrerar även kajaker och trailers under begreppet båt) så ser du ett fält
”Mina Båtar”

Om du har en båtplats (eller kajak- eller trailerplats) så ser du ett fält ”Båtförvaring”

Och om du har fått en faktura så finns ett fält ”Mina fakturor”. Klickar du på fakturabilden ”Pdf” så
öppnas fakturan
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Klicka sedan på länken ”Ändra mina uppgifter”, då kommer du till denna bild

Kontaktuppgifter: Har du nya kontaktuppgifter så ändrar du och fyller i de nya uppgifterna och
trycker på knappen ”Skicka ändringar”, sedan måste en klubbadministratör acceptera ändringarna så
det kan ta ett tag innan du ser ändringarna själv. Det första fältet ”e-post” är den primära, och
används vid återställning av lösenord, och för fakturering och även vid allmänna utskick så det är
den viktigaste e-posten, som måste vara aktivt använd. Det andra fältet ”e-post (2)” används endast
vid allmänna utskick via mail. Kontroller så att du har ”rätt” mailadress angiven som primär e-post.
Båtuppgifter: För att se alla båtuppgifter så måste du trycka på knappen ”Redigera”, då ser du några
fler fält, bla försäkringsbolag och försäkringsnummer. Vill du ändra något så skriver du i det nya, och
trycker på knappen ”Spara”, sedan måste en klubbadministratör acceptera ändringarna så det kan ta
ett tag innan du ser ändringarna själv.
Ny Båt: Om du inte har haft en båt registrerad i medlemssystemet BAS kan du registrera en helt ny
båt. Den funktionen använder du tex om du står i kö för en plats och nu köpt båt och inte tidigare
registrerat några båtuppgifter. OBS – använd inte denna funktion när du byter båt, då skall du ta bort
de gamla båtuppgifterna genom ”Redigera” och därefter lägga in nya uppgifter.

Om du inte trycker på ”Spara” så händer inget, så du kan lugnt trycka på knappen ”Redigera” för att
tex se om dina försäkringsuppgifter är aktuella. Och när du ändrat något så ser det ut såhär:
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”Ny Båt” – när du trycker på knappen ”Ny båt” kommer detta formulär upp.

Fyll i de nya uppgifterna och tryck på ”Spara”, därefter skall en administratör acceptera den nya
båten, så det kan ta ett tag innan du ser ändringarna själv.
Meddela rätt person i styrelsen.
Observera att om tex vill säga upp din båtplats helt, byta till mindre eller större plats eller har
ändrade kö-önskemål, då skall du även maila respektive, Hamnkapten, Varvschef eller Kö-ansvarig
och berätta vad du önskar göra.
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