Ny kommunikasjons mulighet i SSNN for havnene
I disse dager hvor havnene kanskje har et større behov for å kommunisere med skipene som
planlegger å ankomme til havnen, har en Kystverket har implementert funksjonalitet som
muliggjør dette på en enkel måte. Typisk kan det være tiltak i forbindelse med forordninger for
å forhindre COVID-19 spredning.
I havneadministrasjonsmodulen i SSNN som de fleste av dere kjenner, er det nå etablert et
nytt tekstfelt hvor havnen kan skrive inne en tekst som umiddelbart vil bli gjort tilgengelig for
personen som rapporterer ankomst, dette være seg en kaptein eller agent.

Hvordan kan havnene benytte seg av denne
muligheten?
Etter at bruker har logget inn i SSNN, og ved å velge Ports
Menu så vil man få mulighet for å administrere havnene som
innlogget bruker har administrasjonsrettigheter til.
I skjermbildet hvor brukeren legger ulik informasjon om
havnen er det nå implementert et nytt tekst felt som havnen
kan bruke til å registrere informasjon som havnen ønsker å
kommunisere ut til brukerne.
Det nye feltet i skjermbildet heter Port Announcement og
inneholder et tekstfelt hvor man kan skrive inn informasjon som havnen ønsker å
kommunisere til brukerne. Til denne informasjonen så er det også knyttet til en utløpsdato
dersom informasjonen som skrives her f. eks bare er gyldig i en viss periode.

Etter at ny informasjon i skjermbildet er lagret så vil informasjonen som er lagt inn i Port
Announcement bli synlig innenfor valgt tidsintervall for skip og agenter som legger inn seilaser
i SSNN. Dersom ingen dato angis så vil denne informasjonen være gyldig frem til den
eventuelt blir slettet. Informasjon registrert i Port Contact Details vil også vises for skip og
agenter når aktuell havn velges som ankomststed for seilasen.
Et eksempel på hvordan skjermbildet ser ut for skip og agenter som melder en seilas i SSN
er vist under. I tillegg til informasjonen som vises i SSNN under registrering, så vil også denne
informasjonen inkluderes i email kvitteringen som i etterkant sendes til den personen som har
registrert seilasen.

Hensikten med den nye kommunikasjons muligheten er at havnene kan få gitt en beskjed til
skip som er på vei til å anløpe havnen, eller til skipets agent om informasjon som havnen
ønsker å formidle ut.
Dette er ikke men å erstatte annen kommunikasjon mellom skip og havn, men havnene kan
bruke dette Port Announcement feltet i den grad de ønsker det, i tillegg til annen
kommunikasjon.
Kystverket vil bruke informasjonen som blir lagt inn av havnene for etablere en offentlig
nasjonal oversikt over denne informasjonen.

