
 

 

NIEUWE VERSIE MELDING SCHIP 

Beste scheepsagenten, 

Onlangs is de nieuwste versie van “Melding Schip” in het PCS uitgerold naar alle klanten. 

Hiermee is nieuwe functionaliteit beschikbaar gekomen en zijn nog 2 verbeterpunten 

afgerond.  

 

NIEUW FUNCTIONALITEIT 

1. De mobiele versie van “Melding Schip” is gelijk aan de desktop versie. Hiermee is 

alle functionaliteit nu ook beschikbaar op een smartphone of tablet. U gebruikt 

hiervoor deze URL: portvisit.pcs.portbase.com 

De mobiele toepassing die geënt is op het snel kunnen doorgeven van de meest 

voorkomende updates (die vorig jaar operationeel geworden is) blijft voorlopig 

bestaan, tenzij deze op termijn overbodig blijkt. 

2. De zoekfunctie is verbeterd. U kunt een schip zoeken op (bv. 3 letters van) naam schip, 

call reference number of client reference.  

3. Voor nieuwe bezoeken is er geen limiet meer bij het filteren op datum. Er wordt pas een 

grens bereikt wanneer u meer dan 10.000 bezoeken ophaalt. 

4. Verplichte velden worden aangegeven d.m.v. een sterretje. 

5. Er is een knop ‘Report issue’ toegevoegd waarmee u eenvoudig een probleem kan 

doorgeven aan de Servicedesk. Er wordt automatisch een print screen meegestuurd. 

 

VERBETERPUNT: ONAFHANKELIJKHEID VAN MELDINGEN 

In de nieuwe versie kunt u bij een storing van het Douanesysteem toch uw updates blijven 

versturen naar de havenmeester. Het verplicht moeten wachten op een antwoord uit het 

systeem van de Douane is hiermee verleden tijd.  

http://www.portvisit.pcs.portbase.com/


 

 
 
 

VERBETERPUNT: ACTUEEL HOUDEN LIGPLAATS  

Een ATA die door de havenmeester is gegeven op een ligplaats die niet vooraf door de 

agent via het PCS is gemeld, wordt automatisch in het PCS op de juiste plek 

tussengevoegd. Hiermee heeft u meer tijd om de resterende reizen aan te passen aan de 

werkelijkheid en minder problemen met de zgn. ruggengraat. Het meest betrouwbaar is 

nog steeds om alle wijzigingen via het PCS naar de havenmeester te sturen.   

 

ELEKTRONISCH BESTELLEN U/V REIZEN  

In de maand mei gaan wij sessies organiseren waarin wij in Rotterdam en Amsterdam alle 

betrokkenen uitnodigen om te kijken hoe het elektronisch bestellen in de praktijk werkt en 

hoe de schermen in het PCS en in HaMIS zijn gebouwd om dit proces optimaal te 

ondersteunen. Uiteraard is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. U krijgt hiervoor 

binnenkort een uitnodiging. 

 

NIEUWE SERVICE GEVAARLIJKE STOFFEN 

Samen met de leden van onze speciale werkgroep ontwikkelen we op dit moment nieuwe 

schermen voor het kunnen melden van gevaarlijke stoffen volgens de nieuwe regelgeving. 

Deze service wordt binnenkort onderdeel van de nieuwe versie van “Melding Schip”.   

 

Met vriendelijke groet, ook namens Port of Amsterdam en Portbase, 

Louis van Waasdijk 

Adviseur Divisie Havenmeester (Rotterdam) 

Tel: +31 (0)10 252 1858 | +31 (0)6 1093 8114 

 

Dit bericht is een samenwerking van het Havenbedrijf Rotterdam, het Havenbedrijf Amsterdam en Portbase en wordt verstuurd naar 

alle stakeholders. Zodra er nieuws is, ontvangt u een update. 


