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Logga in
Gå in på www.myweblog.se
Logga in med eran användare, 43 står för Mellansels flygklubb, 43‐förnamn.efternamn
Passerordet är samma som användarnamnet dvs 43‐förnamn.efternamn. Passerordet måste ändras
för att göra bokningar i bokningskalendern.
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Start sida

I detta fall visas bokningskalendern som första sida när inloggning sker, det ändras av användaren
genom att gå in på ”egna inställningar” nere i vänster meny. I denna bokningskalender (se bild) syns
det att någon har bokat skolning (breda lila fältet) och att en lärare har reserverat tid för skolning
(ljusgult) och att en elev har bokat in sig på lärarens tid (lila fältet på den gula bakgrunden). Om man
pekar på objekten poppar en ruta upp som förklarar vem som har bokat och även annan detaljerad
information.
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Egna inställningar
Gå in på ”egna inställningar” (i menyn längst ner till vänster) och se om dina uppgifter stämmer, fyll i
det som saknas. Vissa uppgifter går inte att ändra, de är låst och ska endast ändras av
administratör/kassör. Inställningarna för övrigt är självförklarande. För att köra myWebLog fullt ut
måste passerordet ändras.
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Dokumentation
Om man skulle vilja läsa mera om vad man kan göra som användare eller mera förklaringar i
myweblog finns det en dokumentation i PDF att hämta från menyn till vänster.
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Boknings kalender
Längst upp till vänster i menyn finns bokningskalendern där flygplanen bokas, fungerar ungefär som
”bokaplan” men med vissa tilläggs funktioner såsom reservboka (köa).
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Logga flygning
I logga flygning skriver respektive flygare in sin flygning direkt in i systemet och kan därmed följa upp
sina egna flygningar och hålla koll på sin egen ekonomi. I detta fall har en flygning gjorts från
Mellansel till Umeå med SE‐VPK och denna flygning kostade medlemmen 328:‐. Det går att se vilken
typ av kontrakt man har genom att titta på rabatten (‐550kr flygpott). När uppgifterna är ifyllda klicka
på ”Beräkna debitering” för att få fram kostnaden för denna flygning och sedan på ”Ok, bokför denna
transaktion” för att bokföra flygningen.

Mitt medlemskonto
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Mitt medlemskonto
Här syns alla transaktioner som har betydelse för medlemmen, flygningen på föregående sida syns på
den översta raden. Flygningen kostade 328 kr och saldot är 4056 kr.
Att tillägga är att dessa siffror som syns inte är äkta pengar.
Det är endast för lek och lär under test fasen.
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Resedagbok
Varje flygplan har en egen flygdagbok där går det att följa upp hur mycket ett flygplan är flyget. Alla
som kan logga in på myweblog kan se denna information. Det är viktigt att man skriven in rätt siffror
under ”logga flygning”. Misstämmer tachotiden med föregående flygning lyser det rött och det
skapar lite krångel att rätta till det. Flygningen som loggades ovan syns längst ner i dagboken.

