Hej USS medlem
Du kommer snart att få ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter till USS nya administrativa
system Bas-K.
Där kommer du att bland annat kunna:







Se och ändra/rätta dina personuppgifter
Se och ändra uppgifter för din båt
Ansöka om hamnplats (kommande funktion)
Ansöka varvsplats (kommande funktion)
Boka vaktnatt
Se dina avier (fakturor)

Behöver du hjälp kan du maila frågor till
bas-k-support@uss.nu
Eller ringa 070-239 64 06 under
expeditions tid (se hemsidan www.uss.nu
för öppettider)

Meddelandet kommer att se ut som nedan
Där har du det användarnamn och lösenord som systemet har satt. OBS Tänk på stora/små
bokstäver. Raden längst ned innehåller en länk som tar dig till inloggningssidan.

Du kan logga in med BankID eller byta flik och logga in med uppgifterna från e-post meddelandet,
vilket är att föredra (Bank-id fungerar bara om hela personnumret är registrerat i systemet)

På fliken ”Bas Inloggningskonto” kan du även begära nytt lösenord genom
att ange den e-post adress som är registrerad för dig. 
Det är en av orsakerna till att det är så viktigt att rätt e-post är
registrerad.

Mycket i detta system bygger på att medlemmar har rätt e-post
registrerad. Både för huvudmedlemmen men också för övriga
familjemedlemmar.
Efter inloggningen kommer du till din medlemssida (se nedan), här kan du
se vilka uppgifter som är registrerade, det går även att ta ut en rapport
över dina uppgifter.

Beroende på vem som loggar in
(familjehuvud /familjemedlem),
kan utseendet variera. Har man
hamn och varvsplats visas även
det.
Upptäcker du att några uppgifter är felaktiga klickar du på länken ”ändra mina uppgifter” här kan du
ändra dina personuppgifter, ändra båtuppgifter, lägga till båt och ändra lösenord.

När du klickar på ”Skicka ändringar” kommer ändringarna till en administratör som ser över
uppgifterna och sedan för in dom i registret (ändringar/uppdateringar genomförs inte automatiskt)
(gäller ej lösenord som sker automatiskt)

