KEEP SAILING
Ny version – April 2019

NY VERSION PÅ GADEN
En gennemgribende revision af KEEP SAILING er en realitet.
Læs 1alt om den nye version og hvordan du kommer godt i gang.

APRIL
Der er løbet meget vand i åen siden 2012, hvor
vi lancerede KEEP SAILING.
Vi er nu nået 2019, og vi er stolte af at kunne
præsentere dig for en helt nyudviklet version.
Der er nye funktioner, og frem for alt et helt nyt
design, som fungerer optimalt uanset, om du
betjener systemet fra din telefon, eller en PC
med en stor skærm.
Som noget nyt er KEEP SAILING nu også oversat
til engelsk, så du kan invitere dine sejlervenner i
udlandet til at være med.
I denne udgave af vores nyhedsbrev, vil vi kort
introducere det nye design og nogle af de nye
spændende funktioner.
Der vil fremover være to typer af medlemskab
på KEEP SAILING, gratis medlemskab og Premium medlemskab. Premium medlemskab vil give
mulighed for anvendelse af samtlige funktioner,
mens det gratis medlemskab kun giver adgang til
de mest basale.
Du finder i dette nyhedsbrev en oversigt over
forskellene på de to medlemstyper.
Hvis du i forvejen er betalende medlem på KEEP
SAILING, vil du automatisk være Premium medlem i den periode du allerede har betalt for.
Vi håber at du fortsat vil være en del af KEEP
SAILING, og ønsker dig en fantastisk sæson i
2019.
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VELKOMMEN PÅ FORSIDEN
Kortet med bådvenner, som tidligere fyldte det meste af forsiden er nu erstattet af en oversigt med mere personlige informationer. Det er små blokke med indhold, som vi kalder ”Widgets”.
I en widget kan du f.eks. få vist slideshow med billeder fra dine ture, beregnet hvor mange sømil du har sejlet, få
nem adgang til ture og bådvenner, samt få vist summeringer over dine tags. Du bestemmer selv hvad du vil se, og
det er kun fantasien der sætter grænsen.
Der vil være nogle få Widgets til dig når du logger på, men du kan selv tilføje nye, og mange af dem kan du sætte
op, så de viser netop det du ønsker.

Du bestemmer selv rækkefølgen
Den lille hængelås nederst til højre bruges til at låse op for placering. Derefter kan du frit flytte rundt på widgets,
og slippe dem på deres nye position. Med et nyt klik på hængelåsen, bliver de låst på den nye position.
Tilføj nye widgets
Du tilføjer nye widgets ved at klikke på plus-ikonet nederst til højre. Det giver dig en liste over tilgængelige
widgets med en lille beskrivelse af hver, og en knap til tilføjelse. Bemærk at nogle widgets kræver at du er Premium medlem. Du kan i øvrigt godt tilføje flere widgets af samme type.
Indstil en widget
Mange widgets kan indstilles til at vise relevant indhold. Det gør du ved at klikke på det lille tandhjul der findes i
hver widget. Her kan du bestemme overskriften, og under ”Indstillinger” kan der være flere muligheder for opsætning.
Fjern en widget
Du kan let fjerne en Widget, ved at klikke på tandhjulet og derefter på knappen : ”Fjern widget fra forsiden”, som
du finder under ”Generelt” i opsætningsbilledet.

3

PREMIUM ELLER EJ?
Indtil nu har det været frivilligt at betale for brugen af KEEP SAILING, og det vil
det fortsat være, men der bliver forskel på mængden af funktioner.
Baggrund
Siden 2012 har vi brugt store mængder af ressourcer i form af både tid og penge, på at stille vores service til rådighed for sejlere. Vi har forsøgt os med forskellige modeller for finansiering, herunder reklamer, som vi i 2017
fravalgte, da vi synes det giver en dårlig brugeroplevelse, og vi ønsker også at bevare vores uafhængighed.
Siden da har det været frivilligt at betale et beskedent beløb, til gengæld for at vi ikke ”reklamerer” for os selv,
når der vises sider. Det mener vi er den bedste vej frem, og med den nye version, vil der nu blive differentieret
mellem betalende og ikke betalende brugere, hvad angår funktionalitet. Selve appen vil dog have de samme
funktioner for begge typer af brugere, men websitet vil indeholde udvidede muligheder for Premium medlemmer.
Hvad hvis jeg allerede har betalt?
Hvis du allerede har støttet KEEP SAILING for en periode, kan du glæde dig over at prisen for Premium medlemskab er den samme som den tidligere støtte. Du vil derfor helt automatisk være Premium medlem i hele den periode du allerede har betalt for.
Hvad er forskellen på Premium og gratis medlemskab?
Der er en række forskelle, som kan ses i tabellen på næste side, men den primære forskel vil være, at det fremover kun vil være muligt at dele sin sejlads (logbogslink og se venners logbøger) som Premium medlem.
Hvad koster det?
Prisen for Premium medlemskab er den samme, som de tidligere frivillige bidrag, altså p.t. 100 DKK pr. år, og som
sagt så bliver dit evt. indbetalte frivillige bidrag automatisk omregnet til Premium medlemskab.
Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan acceptere de nye betingelser?
Du kan fortsætte med at bruge KEEP SAILING som gratis bruger, men uden at have adgang til alle funktioner.
Har du ikke har lyst til det, kan du nedlægge din konto.
Det gøres under ”Min profil” i både den gamle og nye version. Nederst på siden finder du der en knap til at nedlægge din konto.

VIGTIGT!
Vi kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke nedlægge din konto for dig.
Du skal derfor følge vejledningen herover i forbindelse med nedlægningen af
din konto.
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PREMIUM / GRATIS
Herunder ses en oversigt over forskellene på Premium og gratis medlemskab i
den nye version.

Funktion
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Gratis

Premium

Tracking med appen

✔

✔

Tag billeder undervejs

✔

✔

Genoplev din sejlads i logbogen med billeder

✔

✔

Se dine venners position på venneradaren

✔

✔

Del din seneste tur på Facebook

✔

✔

Deltag i udfordringer

✔

✔

Deltag i fælles sejladser

✔

✔

Del din logbog med andre

✔

Opret udfordringer

✔

Opret fælles sejladser

✔

Se dine venners logbog

✔

Opret tags til din logbog

✔

Vis sømærker i logbogen

✔

Opret sejlture over flere dage

✔

Ubegrænset antal widgets

✔

Adgang til alle widgets

✔

Importer data

✔

TAGS - EN NY DIMENSION
Få flere dimensioner ind i din tracking ved at oprette tags, som du kan starte og
stoppe undervejs. For at oprette nye tags, skal du være Premium medlem.
Tags er typer af begivenheder, som du kan definere, og derefter slå til og fra under sejlads. Dermed kan du holde
styr på, hvor mange timer du sejler for motor, sejler med spiler etc. Det er op til dig hvilke tags du vil oprette.
Tags kan også være en type, der ikke tæller tid men i stedet antal. På sådanne tags kan du også registrere aktiviteter med appen, og samtidig angive en værdi. Det kan være du vil have et tag til tankning af diesel, hvor du så kan
angive liter-antallet når du tanker. På den måde kan du se hvor meget du har tanket i en periode.

Opret og rediger tags i din logbog ved at aktivere
menuen og vælge ”Tags”. Bemærk at dette er en
funktion for Premium medlemmer.

Klik på det lille ”Tag-symbol” i din egen logbog for
at se en opsummering af tag-aktiviteter for den
sejlads der vises lige nu.

Tags vises i kortet
Hvis der på en visning i logbogen er aktiviteter for et tag, vises de som små symboler du kan klikke på og få yderligere informationer om. Du kan også, i din egen logbog, slette tag-aktiviteter.
Tilføj aktiviteter efterfølgende
Hvis du ikke har fået lagt de nødvendige aktiviteter ind mens du trackede sejladsen, kan du også gøre det efterfølgende. Det gør du i din logbog, ved at placere båden på positionen du ønsker at foretage registreringen på. Derefter klikker du på båden i kortet, og aktiverer fanen : ”TAG AKVITIET” øverst i skærmbilledet.
Auto-start
Når du opretter (eller redigerer) et tag, kan du markere den som auto-start. Dermed lægges der automatisk en
start-aktivitet på tagget, når du starter tracking. Det kan være smart med f.eks. Motorsejlads, hvis man altid sejler
ud for motor. Alle startede tags stoppes automatisk når du afslutter tracking.
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HVAD MED APPEN?
Appen har også fået en overhaling, og du kan med fordel tjekke om du har nyeste version, og ellers opgradere den via Play eller App Store.
Den nye version af appen, har fået flyttet alle væsentlige funktioner ud på forsiden, så der er nem adgang til
logbogen og venneradaren. Som også har fået det nye mobilvenlige design.
Samtidig er der kommet et nyt punkt: ”Tags”, som under tracking bruges til at starte/stoppe og indsætte eventuelle tags, som du måtte have oprettet i ruten. Vær opmærksom på, at tag-registreringer først sendes ind til
serveren når tracking afsluttes. Du kan derfor ikke se dem i logbogen undervejs, men først når du afslutter
trackingen.
Når du ikke tracker kan du på den øverste flise se dit bådnavn og profilbillede. Hvis det ikke vises kan det skyldes at du ikke har internetforbindelse, eller at det indtastede brugernavn/password ikke er korrekt.
På logbogs siden kan du se listen med billeder, eller listen med datoer/sejlture, ved at trykke på de blå ikoner i
begge sider af kortet.

Øverst til højre i appen er der nu også en nem genvej til hjemmesiden. Du kan i øvrigt med fordel tilføje
en genvej til hjemmesiden på din telefon/tabets ”Home-screen” (Dette gøres i din browser).
På den måde kan du afvikle web-applikationen i fuld skærm uden browserens adresse-linje.
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KEEP SAILING MAGASINET UDGIVES ELEKTRONISK AF APPYMINDS I/S, DER EJER OG DRIVER
KEEPSAILING.NET—EN SERVICE FOR SEJLERE.

MAGASINET UDSENDES ELEKTRONISK TIL ALLE BRUGERE PÅ KEEP SAILING.
HVIS DU IKKE LÆNGERE ØNSKER AT MODTAGE MAGASINET, KAN DU TIL ENHVER TID NEDLÆGGE DIN KONTO PÅ KEEPSAILING.NET
RETTIGHEDERNE TIL INDHOLDET I MAGASINET TILHØRER APPYMINDS I/S, MEN DU MÅ
GENGIVE UDDRAG AF MATERIALET MED TYDELIG KILDEANGIVELSE
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