Leiðbeiningar fyrir smáforritið Afladagbókin

A. Uppsetning og forritið virkjað
1) Hægt er að nálgast aflaskráningarappið í App Store/Play Store með því að leita að
Afladagbókin.
Hér að neðan eru skjáskot úr App Store (fyrir ios síma) og Play Store (fyrir Android síma) þar
sem forritið er sótt.

2) Áður en hægt er að nota appið verður að skrá skipstjórann á skip í gegnum vefsíðuna
www. aflaskraning.is Til þess þarf að nota kennitölu og íslykil eða rafræn skilríki útgerðar skipsins.
Skrá skal inn skipstjóra(na) og símanúmer. Einnig þarf að skrá veiðarfæri í upphafi en því er svo hægt
að breyta í appinu.

B. Lýsing á hnöppum og virkni í Afladagbókinni
Þegar forritið er opnað má sjá eftirfarandi hnappa:
Tölfræði, Bátar, Veiðar, Afli, og Meira.

1) Hnappurinn Tölfræði sýnir upplýsingar um veiðiferðir skipsins og afla í þeim. (Sjá mynd 1) :

Mynd 1 Tölfræði

2) Hnappurinn Bátar sýnir þá báta sem skipstjóri er skráður á. Hægt er að skrá sama
skipstjórann á fleiri en einn bát. (Sjá mynd 2):

Mynd 2 Bátar

3) Undir hnappnum Veiðar skal velja Hefja veiðar þar sem skráð eru veiðarfæri, stærð þeirra
og fjöldi ásamt löndunarhöfn. Þegar því er lokið má hefja veiðar.
o Þegar á veiðistað er komið er hnappurinn Leggja veiðarfæri valinn og veiðarfærin
lögð
o Hnappurinn draga veiðarfæri er valinn þegar veiðarfærin eru dregin inn og þá fyrst
verður mögulegt að skrá aflann með því að velja hnappinn Afli. (Sjá myndir 3 og 4)

Myndir 3 og 4 Veiðar: Hefja veiðar – Veiðar: Leggja veiðarfæri, Draga veiðarfæri

4) Hnappurinn Afli er ætlaður fyrir hina eiginlegu aflaskráningu. Það er bæði hægt að skrá afla
miðað við hvenær hann var dreginn upp eða þá gera eina skráningu fyrir nokkrar lagnir.
Skráð er áætlað magn eftir fisktegundum og ástandi (slægt/óslægt). Mikilvægt er að skrá
allan meðafla svo sem spendýr og sjófugla.

Mynd 4 Afli aflaskráning

5) Að veiðum loknum er valið Ljúka veiðum. Þegar það er gert er aflaskráningunni skilað
rafrænt til til Fiskistofu og þar með hafa skil á afladagbókinni átt sér stað.

6) Undir hnappnum Meira eru upplýsingar um forritið.

