SafeSeaNet Norway v8.7 - Toll
Registrering av toll informasjon er nå gjort mer eksplisitt og tydelig.
Bruker får mer presise tilbakemeldinger på mangler og status, både på Details-steget, i de respektive
stegene for Cargo, Ship Stores og Crew Effects, og Confirm-steget.
Seilasutlistingen bruker nå rød/grønn som fargekode på toll-ikonet for å indikere om all nødvendig
informasjon er registrert.

Ny seilas registrering
Sjekkbokser for toll og grensekontroll erstattes av sjekkbokser for mannskapsliste, passasjerliste og
en gruppe av sjekkbokser for toll.
Tollregistrering er nå en egen gruppe der Crew Effects og Ship Stores er nye og separate valg,
sammen med Cargo. For registrering av seilas til Norge fra utlandet er dette starten for toll:

Nytt trinn er Crew Effects, for å være mer eksplisitt når det gjelder å registrere denne obligatoriske
informasjonen på reiser inn til Norge:

Når “Entitled to simplified” velges vil markeringen for Ship Stores og Crew Effects fjernes og satt
inaktive:

En seilas kan opprettes uten tollinformasjon ved å fjerne alle merker for alle toll sine sjekkbokser.

Ship Stores
På steget for Ship Stores forsvinner muligheten for å ta bort krysset for å slippe å registrere detaljer.
Detaljer for sprit, vin, øl etc må nå alltid legges inn og 0 er et gyldig tall. Ved registrering av ny seilas
vil siden vises med tomme felter, dvs ingen ferdig utfylte 0 i feltene.

Crew Effects:
Crew Effects er et nytt og separat trinn i registreringen. For å rapportere Crew Effects må et
dokument alltid lastes opp

Confirm:
Tilbakemelding på tollinformasjon vises i detalj for alle tre delene. Dette er for inngående reise når
ingen toll sjekkbokser er krysset av i detaljer-trinnet:

Når “Entitled to simplified” er valgt vil dette vises i oppsummeringen:

For registrert toll-informasjon vises hvert steg i bekreftelsen hver for seg:

Når Ship Stores og Crew Effects er registrert så vises dette:

Oppdatere seilas
Når tollinformasjon er registrert helt eller delvis og lagret, kan ikke disse fjernes igjen i detaljertrinnet. Alle sjekkbokser er inaktive. Hvis Ship Stores eller Crew Effects tidligere er registrert, er
"Entitled to simplified" også inaktiv.

Inne på hvert steg kan informasjon oppdateres, eller nye dokumenter kan lastes opp.
Er ikke sjekkbokser for toll krysset av i detaljer-steget før lagring, så er alle sjekkbokser tilgjengelig
ved oppdatering, som ved ny:

Listevisning
Tollikonet i listen er rødt til all nødvendig tollinformasjon er registrert. Når markøren holdes over
tollikonet, gis informasjon om statusen for registreringen, tatt i betraktning type seilas og de tre
sjekkboksene og "Entitled to simplified"

Når det ikke er rett til forenklet, må Ship Stores og Crew Effects være riktig registrert sammen med
Cargo for at tollikonet skal bli grønt.
Når Cargo er registrert og forenklet er valgt:

