Datum: dd-mm-jjjj
Onderwerp: Welkomstbrief met uw BICS-identiteit

Geachte BICS-gebruiker,
Hierbij ontvangt u de gegevens van uw BICS-identiteit die u nodig heeft tijdens de installatie en het instellen van de BICS-software. Uw BICS-identiteit geeft u
toegang tot de Rijkswaterstaat Berichtendienst en daarmee tot de mogelijkheid om berichten met BICS te kunnen versturen en te ontvangen.

1. Uw BICS-identiteit
Gebruikersnaam:

«Gebruikersnaam»

Meld-ID:

«MeldID»

(“RWS-account”/”Sluisplanning-account”/”Vaarweginformatie-account”)
(“7000-nummer”/”Postbusnummer”)

De BICS-software maakt vanaf versie 5.5.0 gebruik van een nieuwe berichtendienst, genaamd HERMES. De bovenstaande BICS-identiteit geldt voor het
instellen van uw BICS-software voor deze nieuwe berichtendienst. In deze brief leggen wij u uit hoe u dit moet doen.
Let op: Voer de instructies zo spoedig mogelijk uit! Zonder de onderstaande instructies uit te voeren is het niet mogelijk om uw reizen te melden via BICS.
Belangrijk: Controleer de onderstaande geregistreerde gegevens voordat u met de
dit dan a.u.b. aan de BICS-helpdesk (helpdesk@bics.nl).
Contactgegevens:
Email: «Email»
Scheepsnaam:
Scheepsnummer:
«Taal_Welkomstbrief»
Scheepstype:

2.1 De BICS-software installeren

installatie van de BICS-software begint. Als u een fout constateert, meld
Scheepsgegevens:
«Scheepsnaam»
«Scheepsnummer»
«Scheepstype»

De onderstaande stappen geven aan hoe u de nieuwste versie van BICS moet installeren (als u BICS al heeft geïnstalleerd, ga dan verder bij paragraaf 2.2):
1. Download de BICS-software via: https://www.bics.nl/?q=nl/node/100000019

2. Open het gedownloade bestand om de installatie te starten en klik door
totdat u om uw accountgegevens wordt gevraagd, zoals te zien is op de
afbeelding;
3. Vink Webservice aan in het scherm en voer uw BICS-identiteit in:
o Gebruikersnaam: Uw Gebruikersnaam, zoals vermeld bovenaan
deze brief
o Wachtwoord: Het wachtwoord behorende bij uw gebruikersnaam. Bij
een vergeten wachtwoord kunt u deze resetten via deze link
o Meld ID: Uw Meld-ID, zoals vermeld bovenaan deze brief
4. Klik op Volgende en vul uw contactgegevens in;
o Partijnaam: De naam van de rechtspersoon van dit account
o Partij-identificatie: Een zelfgekozen 3-letterige code, bijv. uw
initialen
5. Klik door totdat de BICS-software begint met installeren en wacht tot de
installatie voltooid is.
o Let op: De progressiebalk kan blijven hangen op 100%. De
installatie is gedurende die periode echter nog wel bezig met
installeren! Geef uw computer daarom minstens 5 minuten de tijd
om de installatie af te ronden. Wanneer u te zien krijgt dat de
installatie voltooid is kunt u verder gaan.

2.2 Wat als u de BICS-software al geïnstalleerd heeft?

Deze paragraaf is alleen van toepassing als u versie 5.6.2 of hoger van de BICS-software al in gebruik heeft genomen (u kunt onder het kopje “Updates” op de
hoofdpagina van BICS zien welke softwareversie u in gebruik heeft). Wat u in dit geval moet doen is de BICS-software instellen, waardoor u via de nieuwe
berichtendienst uw reizen kunt melden. Dit doet u als volgt:
1. Log in op BICS. In het hoofdscherm klikt u rechts bovenin op Instellingen;
2. Klik in het zojuist geopende menu vervolgens links bovenin op
Systeeminstellingen;
3. In het vakje “Berichtendienstaccount” klikt u op Wijzigen. Dit opent het
scherm, zoals te zien is op de afbeelding;
4. In dit scherm vinkt u Webservice aan. Zodra u dit doet krijgt u een aantal
lege velden te zien:
o Bij Gebruikersnaam vult u uw Gebruikersnaam in, zoals vermeld
bovenaan deze brief
o Bij Wachtwoord vult u het wachtwoord behorende bij uw
gebruikersnaam in. Bij een vergeten wachtwoord kunt u deze
resetten via deze link

Bij Afzender-identificatie en EDI-mailboxnummer vult u uw Meld-ID
in, zoals vermeld bovenaan deze brief
5. Na het invullen van de bovenstaande informatie klikt u onderaan dit scherm
op Opslaan.
o

3. Opstarten en inloggen in de BICS-software

1. Na de installatie kunt u BICS opstarten via de snelkoppeling op uw bureaublad. Als deze snelkoppeling ontbreekt gebruikt u het adres http://localhost:80
of http://localhost in uw browser;
2. Zodra BICS in uw scherm geopend is kunt u inloggen met de Gebruikersnaam: bics2, en het Wachtwoord: bics2.
3. Nadat u bent ingelogd moet uw referentiedata (te zien onder het kopje “Updates”) zichzelf eerst updaten naar de meest recente versie. Dit gebeurt
vanzelf, maar kost enkele minuten.
4. Let op: Voordat u uw reizen kunt gaan melden dient u eerst een schip toe te voegen. Dit doet u als volgt:
o In het hoofdscherm klikt u rechts bovenin op Administratieve gegevens;
o Klik in het zojuist geopende menu vervolgens op Casco’s;
o Klik vervolgens op Nieuw casco toevoegen. Dit opent een nieuw scherm;
o In dit scherm vult u de informatie van uw schip in (alle afmetingen van het schip op de centimeter nauwkeurig, conform de meetbrief);
o Na het invoeren van uw schip klikt u onderaan dit scherm op Opslaan.
5. U bent nu gereed om uw reizen te melden met BICS!

Voor aanvullende BICS-gebruiksinformatie kunt u terecht op: https://www.bics.nl/?q=nl/node/100000079.
Mocht u tijdens, of na de installatie van BICS nog vragen hebben, neem dan contact op met de BICS-helpdesk, of kijk op https://www.bics.nl. De
contactgegevens van de helpdesk zijn onderaan deze brief te vinden.

Contactgegevens BICS-helpdesk
Website:
Telefoon:
E-mail:
Openingstijden:

www.bics.nl
+31 (0) 88 – 20 22 600
helpdesk@bics.nl
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Succes met het gebruik van BICS!

