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Äfk flygdagbesked – en liten vägledning
Länk till inloggningen till flygdagbesked finns på webbsidan i vänster menyn, längst ned

Annars är adressen till inloggningen: http://alvsbyflygklubb.se/flygning/
Inloggning – det är ditt vanliga ID och lösenord som gäller

Länken ”Visa dagens flygdagbesked” visar vilka flygningar som år registrerade för dagen. Varje dag
”rensas” flygdagbeskedet inför dagens flygningar.
Detta innebär också att alla flygningar måste registreras ”i takt med” att du flyger. Du kan alltså inte
registrera flygningar som du tex har gjort ”i går”!
När du är inloggad som dagens första ”registratör” ser du bara 2 knappar:

- utloggning och en knapp för att skapa en ny flygning.
Loggar du in efter att dagens flygningar ser det istället ut så här:
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Knappen Översikt tar fram en översikt över dagens
flygningar. Varje flygning har ett startnummer. Om startnummerknappen är röd behöver
upplysningarna om flygningen kompletteras för att registreringen skall vara 100%. Är
startnummerknappen däremot grön betyder det att alla nödvändiga data för denna flygning är
registrerade.
Det kan vara praktiskt – speciellt för längre flygningar – att logga ut och att sedan logga in på nytt
mellan inmatningarna.
Vanlig arbetsrutin
När du skapar en ny flygning ska du skriva in pilot (mnr) och flygplan från en rullningslista där alla
aktiva flygplan visas.

Om du råkar välja en pilot eller ett flygplan som redan är engagerad i en flygning får du besked om
detta och måste ändra ditt val. Tänk på att tex den pilot du har valt kan vara registrerad på en
flygning som någon har glömt att avsluta. Piloten kan då inte påbörja en ny flygning eftersom
systemet då inte vet att piloten faktiskt har avslutat en tidigare flygning och valt att påbörja en ny.
Alla kan starta en ny flygning, och alla registreringar kan göras av piloten (via mobilapp) eller från
”kontrolltårnet” med en dator eller mobilapp. Man kan också ”blanda” registreringsmetoderna –
dubbelregistrering borde vara omöjligt.
När du klickar på knappen ”Välj flygplan och pilot” registreras flygningen i flygdagbeskedet. Du får
samtidigt möjligheten att registrera starten genom en knapptryckning: ”STARTAR – NU”.
Tidsregistrering sker då automatiskt.

Efter att du har valt att starta en flygning får du även möjligheten att registrera bogserplanets
landning genom en knapptryckning: ” BOGSERPLANET LANDER - NU”. Tidsregistrering för landningen
sker då automatiskt.
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Sista moment i denna halvautomatiske registrering av en flygning är registrering av segelflygets
landningstid, som även den, kan registreras vid en knapptryckning: ”LANDER – NU”.
Följer du denna rutin behöver du enbart några få ytterligare moment: Registrering av starttyp (AFT,
skolning etc), bogserpilot och bogserplan samt angivelse av kopplingshöjd. Detta gör du enklast
genom att klicka på länken ”Visa data”. Här visas dels de redan registrerade data för flygningen, dels
ett antal inmatningsfält för komplettering av upplysningarna (starttyp, bogsering, evt demo, evt
lärare).
Denna valmöjlighet för komplettering får du före och efter varje moment ovan (start, landning för
bogserplan, avslutande landning). Du kan i övrigt alltid komma åt denna valmöjlighet genom att välja
en flygning i översikten (knappen ”Översikt”).
Annan arbetsrutin
Vill du inte använda automatregistreringarna för start och landning kan du manuellt föra in dessa
data: Klicka på knappen ”Manuell”. Då får du tillgång till samtliga fält i formuläret och kan på så sätt
göra alla registreringar själv – inte bara starttyp, bogsering, evt demo, evt lärare, evt kommentarer.

I detta formulär kan du även ändra redan registrerade tider mm.
Beräkningar
Flygtider och bogsertider beräknas automatiskt av systemet utifrån dina inmatningar av startar och
landningar. Beräknade tider anges i timmar med decimal (alltså INTE timmar och minuter!).
Anmärkning
Observera att flygdagbeskedet ”rensas” efter varje flygdag. Inför dagens första flygning är
flygdagbeskedet alltså tomt.
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Vid denna rensning placeras alla flygningar i ”databasen” och beräkning av kostnader per flygning etc
kan genomföras.
För att se ”gamla” flygningar måste du lämna flygningsregistreringen och logga in på den inloggade
delen. I menyn till vänster, längst ned, finns en länk till ” Visa flygningar (ej dagens)”.
Mer om detta en annan gång.

Du kan riskera att vissa kombinationer i systemet inte fungerar som det var tänkt. I så fall vill jag att
du hör av dig till mig så att vi kan få ändrat det. Detta är en naturlig del av systemutvecklingen som
alla med fördel kan bidra till. Då får vi fram ett system som fungerar till allas bästa.
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