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Voorwoord 
 
Gefeliciteerd met de aanschaf van het Marad onderhouds-systeem 

Marad Standard. Marad is in nauw overleg met de gebruikers tot 

stand gekomen en blinkt daarom uit in haar bedieningsgemak.  
 

Een handleiding is in principe overbodig. Marad is echter 

voortdurend in ontwikkeling. Aanpassingen, verbeteringen en 

nieuwe functies vragen om een gedegen naslagwerk. 

 

Wij hopen dat deze handleiding voldoet aan uw verwachtingen. 

Voor opmerkingen en aanbevelingen ten aanzien van deze 

handleiding of van onze programma's houden wij ons van harte 

aanbevolen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk! Voor gebruik van dit softwareproduct zijn de voorwaarden 

van toepassing van de gebruiksrechtovereenkomst zoals beschreven in 

deze handleiding. Gebruik de software niet voordat u de 

gebruiksrechtovereenkomst hebt doorgelezen. Door gebruik van de 

software geeft u aan dat u de gebruikersovereenkomst hebt gelezen en 

dat u instemt met de voorwaarden daarvan.  
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Installeren 
 

Systeemeisen 
Zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de in onderstaande tabel getoonde minimale systeemeisen 

voordat u Marad installeert. 

 

Component Minimale vereiste 

Processor Pentium® of gelijkwaardig 

Besturingssysteem Windows NT4/2000/ME/XP/Vista/Windows 7 

Ruimte op de vaste schijf 75 MB 

Systeemgeheugen 32 MB  

Monitor/beeldscherm 256 kleuren / resolutie 1024 x 768, 1280 x 960 optimaal 

 

 

Installatieprocedure 
 

1. Zorg dat alle programma's zijn afgesloten voor het installeren. 

 

2. Plaats de cd-rom uit het Marad pakket in het cd-rom station. Dit is een cd-rom die automatisch start, 

wat betekent dat Windows de aanwezigheid van de cd-rom opmerkt en het auto run programma van 

Marad start. Zo niet, start uw Windows verkenner en dubbel klik op het ‘’Setup.exe’’ bestand op de cd-

rom. 

 

3. Wanneer het autorun programma van Marad verschijnt, klikt u op de knop ‘Installeren’ om het 

installatieprogramma te starten. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. 

 

4. Wanneer de installatie is voltooid, haalt u de cd-rom uit het station en bergt u de cd-rom veilig op. 

 

 

 

 

In plaats van de vragen tijdens het installeren met de muis te beantwoorden kunt u ook alle vragen 

met de Enter toets bevestigen. Marad neemt dan zelf de meest logische beslissingen.  
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 Marad installeren op een netwerk 
Installeer Marad op de server. Op de server is nu een Marad map aangemaakt met daarin uw eigen 

‘’Scheepsmap’’ b.v E:\Marad\Demoship. Een snelkoppeling is automatisch op uw bureaublad geplaats om het 

programma te activeren. 

 

Om Marad ook vanaf ander cliënt computers binnen het netwerk te activeren moet de Marad Client Setup 

op alle cliënt computers geïnstalleerd worden. Dit installatiebestand is vanaf de website www.marasoft.nl 

onder de kop ‘’Downloads’’ te downloaden.  

 

Na het installeren van de Marad Client Setup moet er een snelkoppeling gemaakt worden naar het bestand 

‘Marad.exe’ op het netwerk. 

 

In veel gevallen moet de Marad map op het netwerk gedeeld worden om toegang te 

geven vanaf de cliënt computers naar het netwerk.  

Een gedeelde map is herkenbaar aan het hiernaast staande icoontje. 

 

 

 

 Plaats van het programma / mapstructuur 

Tijdens het installeren wordt er gevraagd waar het programma geïnstalleerd 

moet worden. Als de vragen met de Enter toets worden beantwoord, wordt 

het programma automatisch in een Marad map op de C schijf neergezet. 

Natuurlijk kunt u zelf ook een map kiezen of aanmaken waar u het programma 

in geplaatst wil zien. 

 

De installatieprocedure maakt zelf een map Marad aan met daaronder een 

submap met de scheepsnaam, in dit voorbeeld de Debora. De scheepsmap is 

onderverdeeld in zes sub mappen: 

  

Archives 

In deze map zet Marad aan het begin van een nieuw jaar automatisch het onderhoud van 

het jaar daarvoor. Op deze manier worden de overzichtslijsten niet te lang en blijft het 

programma zijn optimale snelheid houden. 

Backup 
Via het menu Export & Import plaatst kunt u hier een back-up van uw gegevens 

neerzetten. De door Marad automatisch gemaakte back-up wort hier ook geplaatst. 

Documents 
In deze map kunt u elk type bestanden plaatsen die gekoppeld kunnen worden aan een 

onderdeel of aan een werkkaart van een onderhoudspunt.  

Pictures Hier plaatst u eventueel te koppelen digitale afbeeldingen. 

Purchase In deze map worden de offerteaanvragen en bestelorders opgeslagen. 

ShipsAdmin Map voor overige documenten, zie pagina 34. 

 

http://www.marasoft.nl/
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Inloggen 
 

Marad start op met het onderstaande inlogvenster 

 

  
 

Het gebruik van het inlogscherm is belangrijk voor de volgende zaken: 

 De gegevens zijn beschermd tegen ongewenst gebruik. 

 Alle uitgevoerde acties zijn traceerbaar wie en wanner ze gedaan zijn 

 

Procedure om in te loggen: 

 Kies de gebruikersnaam uit de lijst 

 Type het bijbehorende wachtwoord 

Als de gebruiker geen wachtwoord heeft ingesteld start Marad direct op na de keuze van de gebruiker.  

 Klik op de blauwe bal met pijl of klik op [Enter] 

 

 

 

Wac

htwoord wijzigen 
 Volg onderstaande procedure om het wachtwoord van een gebruiker te wijzigen. 

 Selecteer in het inlogvenster de gebruiker waarvan het wachtwoord gewijzigd moet worden 

 

 Klik op 

 

 Het volgende venster verschijnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Type uw huidige wachtwoord 

 Type het nieuwe wachtwoord 

 Type ter controle nog een keer het nieuwe wachtwoord 

 Klik op Save om te bevestigen 

Het wachtwoord is voor de geselecteerd gebruiker gewijzigd 

 

 

 

 

Bij levering van Marad is alleen de gebruiker PvU, zonder wachtwoord, actief. 

Via het menu Instellingen/Gebruikers zijn nieuwe gebruikers aan te maken.  

Het administrator wachtwoord is standaard ‘’marad4’’ Het wordt aanbevolen dit te 

wijzigen! 
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Marad Start 
 

Als u ingelogd bent ziet u onderstaand scherm*.  

 

 

 
 

 

 

 

1. Module knoppen 

2. Bovenin: Minimaliseer en afsluit knop.  Hier onder de gebruikersnaam wie is ingelogd.  De gebruiker 

kan uitloggen zonder het Marad programma af te sluiten. Hetzelfde login scherm als bij opstarten 

verschijnt dan weer.  

3. Menu functies 

4. Scheeps afbeelding en eventueel ook het bedrijfslogo 

5. Scheeps overzicht 

6. De naam van de licentie houder, scheepsnaam en identificatie nummer worden hier getoond  

Deze informatie kan niet worden gewijzigd omdat het een onderdeel van de licentie is. 

 

 

1 

3 

2 

4 

5 6 
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Verklaring van menu functies 
 

Export &  Import  
Met deze functie kopieert u de gegevens (Back-up) vanaf de computer naar een opgegeven bestemming of 

terug.  

 

De export kan verlopen van: 

- Schip naar kantoor 

- Kantoor naar schip 

 

Op kantoor en aan boord kan tegelijk aan Marad worden gewerkt zonder dat bij datatransport het ene 

systeem het andere overschrijft. 

 

Het schip stuurt altijd een export van alle data naar kantoor of  naar een extern opslagmedium. Deze 

export is een gecomprimeerd bestand(je) marad4.toc genaamd met alle informatie van alle Marad modules, 

eventueel met de inhoud van de Marad sub folders er bij in. 

 

Kantoor kan ook een export van alle data doen maar die zou bij importeren aan boord alle data daar 

overschrijven.  Alle veranderingen op kantoor aan het Marad systeem worden in aparte bestandjes 

opgeslagen. Bij een export van de wijzigingen wordt die veranderde data in een gecomprimeerd bestand(je), 

marad4.tac genaamd gestopt zodat dit naar het schip kan worden gestuurd.  

 

Vanaf het Schip 

 

Na het aanklikken van Export & Import in het menu krijgt u een pop-up scherm 

te zien zoals hiernaast afgebeeld.  

U kunt kiezen uit: 

‘’All data’’ of ‘’Office alterations’’ 

Hierna wordt eerst de optie ‘’All data’’ beschreven. 

 

Na aanvinken van ‘’All data’’ krijgt u de keuze ‘’Export’’ of ‘’Import’’. In de meeste 

gevallen zal er vanaf het schip altijd een Export gedaan worden. 

We gaan hier dan ook eerst uit van een Export. 

De datum van de laatste export en import worden hier getoond. 

 

 

 Na aanvinken van ‘’Export’’ krijgt u verschillende keuzes: 

- Keuze of de sub folders ook meegestuurd moeten worden. Voor Email 

zal dit bijna altijd te groot zijn,  daarom is er een keuze om alleen 

nieuwe bestanden mee te sturen. 

- Locatie waar de data naar toegestuurd moet worden, in dit geval email. 

- Als laatste drukt u op de knop ‘’Export data’’ om de data, in dit geval, in 

de Out Box van uw email programma te zetten.  

 

Na aanvinken van ‘’Import’’ krijgt u de keuze waar vandaan de data 

geïmporteerd moet worden: 

- USB key 

- Back-up locatie 

- Email 

Na indrukken van de knop ‘’Import data’’ wordt de data in het systeem      

geïmporteerd. 
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Let op: Als u aan boord een Import van All data doet, dan wordt alle data van het bestaande 

systeem overschreven! 

 

 

Bij de keuze ‘’Office wijzigingen’’ springt het Export & Import menu 

logischerwijs zelf naar Import omdat het schip natuurlijk geen 

kantoorwijzigingen kan maken maar alleen kan importeren. 

De datum van de laatste import wordt weer zichtbaar. 

 

Er is nu een keuze waar de kantoor-wijzigingen vandaan moeten worden 

gehaald. Met de knop ‘’Import data’’ worden de wijzigingen verwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf Kantoor: 

Data transport vanuit kantoor werkt precies hetzelfde als vanaf het schip maar dan in omgekeerde richting.  

 

Bij het kiezen van ‘’All data’’ krijgt u eerst de vraag of u wilt Exporteren of Importeren. Bij keuze van 

Export vraagt Marad of de subfolders of alleen de nieuwe bestanden ook meegestuurd moeten worden.  

 

Bij keuze van ‘’Office alterations’’ springt het menu automatisch naar de Export functie. 

Waarom gegevens kopiëren?  
 
Om te voorkomen dat door een of andere oorzaak de gegevens verloren gaan, bijvoorbeeld schade 
aan de harde schijf, is het goed een back-up te maken. Het is ook handig als thuis een 
onderhoudssysteem wordt opgezet waarna het aan boord wordt gekopieerd. Andersom is het ook 
mogelijk, de gegevens van de computer aan boord snel overzetten naar de wal- of rederijcomputer. Zo 
beschikt u op meerdere plaatsen over alle gegevens en is het op beide plaatsen up to date houden van 
het systeem mogelijk. 
 

 



 

 

Gebruikershandleiding Marad 4.40 
10 

Marad Data Synchronisatie (MDS) 
 

Met de Marad Data Synchronisatie (MDS) service wordt het exporteren en importeren van de Marad data 

aan boord en op kantoor automatisch geregeld.  Voor de MDS service is een extra MDS service 

abonnement nodig.  

Het is mogelijk om via de MDS instelling aan te geven of alleen de Marad data, of ook de Documenten in de 

sub mappen van de Marad scheepsmap moeten worden meegenomen tijdens de synchronisatie. Wanneer 

de documenten worden meegenomen zal er meer data gebruikt worden. Marad minimaliseert het 

versturen van data zoveel mogelijk met slimme vergelijking methoden. 

 

On / Off 

Hiermee stelt u in of de automatische data 

synchronisatie uitgevoerd wordt wanneer Marad 

opgestart wordt. 

 

Proxy server 

De naam of IP-adres van een proxy server kan hier 

ingesteld worden als de internet verbinding via een 

proxy server gaat. 

 

Manieren van Synchronisatie 

De synchronisatie kan op de volgende manieren 

uitgevoerd worden: 

 FTP: Dit is de meest gebruikte manier van synchroniseren. De database wordt via FTP verstuurd 

naar de MDS synchronisatie server. Hier is een extra licentie voor nodig. 

 E-Mail: Als er niet altijd een internet verbinding beschikbaar is kan de data via een e-mail verstuurd 

worden. 

 Internet Available? Yes (FTP) No (Email): Dit is een combinatie van de twee bovenstaande opties, 

als er een internet verbinding beschikbaar is zal de synchronisatie via FTP plaatsvinden, wanneer er 

geen internet verbinding is zal er een e-mail aangemaakt worden met de synchronisatie data. 

 Disabled: het synchroniseren is helemaal uitgeschakeld. 

 

Include Marad-Folders 

Wanneer hier mappen zijn aangevinkt, zullen de bestanden in deze mappen ook meegenomen worden 

tijdens de synchronisatie. Hierbij zullen alleen de gewijzigde bestanden overgestuurd worden. 

 

Email Settings 

Wanneer er gekozen is om te synchroniseren via e-mail moet hier een uitgaande e-mail server 

geconfigureerd worden. Dit is in de meeste gevallen een e-mail server van de internet provider. 

 

Schedule Settings 

Hiermee kan bepaald worden of en wanneer de synchronisatie automatisch uitgevoerd wordt. 

 

Cancel 

Het venster wordt gesloten zonder dat er wijzigingen worden opgeslagen. 

 

Save 

Hiermee slaat u On / Off en eventueel de proxy server op.  
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Werking: 

Aan boord: Als MDS op ‘’On’’ staat wordt bij opstarten van Marad gekeken of er op de MDS server nieuwe 

kantoorwijzigingen (bestand marad4.tac) klaar staan. Als dit het geval is zal MDS na inloggen eerst deze data 

downloaden. Daarna start Marad verder op. 

Als Marad aan boord wordt afgesloten en er aan boord wijzigingen zijn doorgevoerd stuurt MDS de 

complete Marad data (marad4.toc bestand) naar de MDS server.  

 

Op kantoor: Als MDS op ‘’On’’ staat wordt bij opstarten 

gekeken of er op de MDS server nieuwe scheepsdata 

(bestand marad4.toc) klaar staat. Als dat het geval is zal 

MDS deze data downloaden waarna Marad verder opstart. 

Als Marad op kantoor wordt afgesloten stuurt MDS de 

eventueel gemaakte kantoorwijzigingen (marad4.tac) naar de 

MDS server zodat die door het schip met MDS kunnen 

worden gedownload. 

 

Sync now 

Door het activeren van deze functie geeft u een direct 

commando om op dat moment de Marad data te verzenden 

en op de MDS server te kijken of er nieuwe data 

beschikbaar is. Dit is met name bedoeld voor de schepen 

die niet altijd verbinding hebben en op commando hun data 

willen synchroniseren.  

 

Clear log  

Hiermee leegt u de log file history. 

 

Reset Synchronization 

Hiermee reset u de synchronisatie, hierdoor zal de volgende 

keer wanneer u op ‘Sync now’ klikt de bestanden weer 

volledig vergeleken worden. 

 

De eerste keer synchroniseren 

 Zorg dat de On board / On Office instelling goed staat (menu Instellingen). 

 Het is niet perse nodig, maar om een duidelijk begin te hebben wordt 

aanbevolen om op kantoor de ‘’Kantoor wijzigingen’’ te legen. Open hiervoor 

het menu ”Export & Import’’. Klik drie keer op de tekst ‘’Transfer Data’’ en 

dan op de rode regel ”Delete office alterations’’.  

 MDS is klaar voor gebruik. 

 Om te vermijden dat er grote hoeveelheden data 

verstuurd worden van het schip wordt de eerste keer een 

evaluatie van de bestanden aan boord en op kantoor 

uitgevoerd. Zowel het schip als kantoor stuurt een lijst van 

alle bestanden naar de MDS server. Nadat deze data 

ontvangen is kan de daadwerkelijke synchronisatie 

plaatsvinden. Marad zal alleen de gewijzigde bestanden 

synchroniseren. 

 

 

 

 

Via de knoppen aan de linkerkant van de menubalk zijn de modules Onderhoud, Bestellen Certificaten, 

Veiligheid, Scheepsadministratie en Snelkoppelingen te activeren. Door met de muis te klikken van de ene 

naar de andere knop worden de modules geactiveerd. 
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Rapport 
De Rapport functie geeft de mogelijkheid om een rapport te genereren van alle uitgevoerde acties met 

betrekking tot Onderhoud, Bestellen, Certificaten en Veiligheid waarbij gekozen kan worden uit een van de 

volgende rapporten: 

 Dag Rapport 

 Week Rapport 

 Maand Rapport 

 

 

De knoppen hebben de volgende functies: 

 

   Print het rapport. 

 

   Verstuur het rapport als PDF naar een specifiek 

adres. 

 

 

 

 

 

   Open de Email server instellingen om het rapport  

per Email te versturen. 

De Email server die ingevoerd wordt is meestal die  

van uw internet provider.  

   Om toegang tot deze instellingen te krijgen is het  

noodzakelijk om de permissie ‘Wijzig Algemene  

Instellingen’ toe te wijzen aan de gebruiker in de Gebruikersmanager. 

 

  Kopieer het rapport naar de Windows klipbord om het bijvoorbeeld in Excel te  

plakken. 

 

  Sluit het rapport en ga terug naar het Start scherm. 

 

  Sluit het Marad programma. 
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Instellingen 
Onder  het menu Instellingen vindt u verschillende functies: 

 

Marad Locatie: Hiermee geeft u aan waar Marad geïnstalleerd is, aan boord of op kantoor. 

Deze instelling is belangrijk voor het over en weer zenden van bestelorders en aanpassingen 

hierin. Ook regelt deze instelling de automatische Marad Data Synchronisatie (MDS)  

Het aan of uitzetten van deze instelling is beveiligd onder het gebruikersbeheer > Rechten / 

Algemeen / Algemene Instellingen wijzigen. 

 

 

Gebruikers: Hier voegt u nieuwe gebruikers toe en verleent hun bepaalde rechten. Zie verder in hoofdstuk 

‘’Beveiliging’’. 

 

Administrator wachtwoord: hier stelt u het wachtwoord van de 

administrator in. Het standaard wachtwoord is marad4.  

 

Datacheck: Hiermee activeert u een functie die de databases 

controleert, eventueel aanpast na een update, comprimeert en 

eventueel repareert De functie kan net zo vaak gedraaid worden 

als u wilt. 

 

Online Update: Hiermee laat u het programma zoeken of er een 

nieuwe versie van Marad beschikbaar is. Als dit beschikbaar is kan 

dit ook direct geïnstalleerd worden. 

 

Update met Bestand: Hiermee kunt u Marad updaten naar een 

nieuwe versie door middel van een update bestand die u ontvangen hebt van MaraSoft. 

 

Check for updates at startup Aan/Uit: Wanneer deze optie is ingeschakeld zal er gezocht worden of er een 

nieuwe versie van de software beschikbaar is, telkens wanneer u Marad opstart. 

 

Check for updates: Als deze optie is ingeschakeld kunt u aangeven na hoeveel dagen er gezocht moet 

worden of er een nieuwe versie van Marad beschikbaar is. Dit is van toepassing als Marad vaak dagenlang 

aanstaat. 

 

Subgroep codes Aan/Uit: hier stelt u in of u in de onderhoudsmodule de subgroep codes wilt laten zien. 

 

Taalkeuze: Met de taalkeuze stelt u de taal in waarin alle knoppen en info velden moeten worden 

weergegeven. De tekst die u zelf invoert (bijv. onderhoudspunten) veranderen natuurlijk niet van taal. 

 

Laatste groep beveiligd: Hier kunt u aangeven of de laatste groep van de onderhoudsmodule beveiligd moet 

worden met het administrator wachtwoord voor b.v. ISM en ISPS zaken.  

 

Change Purchase Prefix: Wanneer er hier een prefix ingesteld wordt zal deze voor elk Bestel Order 

nummer geplaatst worden in de module Bestellen. 

 

Info: Door te klikken op ‘info’ verschijnt het opstartscherm van het programma met de adresgegevens van 

MaraSoft. Tevens kunt u hier het versienummer van het programma aflezen. Als u op het scherm klikt, 

verdwijnt dit weer. 

 

Annuleren: Hiermee sluit u het menu Settings af. 

 

Invoeren: Hiermee slaat u de gewijzigde instellingen op. 
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Het gebruik van de datum invoervelden in Marad 
Bij het invoeren van nieuwe punten of taken in Marad zal altijd een start datum en eind datum gevraagd 

worden. In deze periode is het ingevoerde punt of taak geldig. Het invoeren van de datum kan op twee 

verschillende manieren: 

 

 Met behulp van het toetsenbord 
Door middel van de pijltoetsen op het toetsenbord in combinatie met 

het wel of niet gebruik van de SHIFT toets kan de datum aangepast 

worden. 

 

Zet de cursor in het invoerveld dat gewijzigd moet worden. Gebruik nu de volgende toets combinaties om 

de datum aan te passen: 

 

  of    
Pijl Op (↑) of Pijl Rechts (→) om de datum 1 dag te verhogen. 

  of   

Pijl Neer (↓) of Pijl Links (←) om de datum 1 dag te verlagen. 

  +    of    

Houd SHIFT in en Pijl Op (↑) of Pijl Rechts (→) om de datum 
1 maand te verhogen. 

  +    of   

Houd SHIFT in en Pijl Neer (↓) of Pijl Links (←) om de datum 

1 maand te verlagen. 

 

 

 

 Met behulp van de muis, door middel van de kalender 
Door op de neerwaartse pijl ( ) te klikken aan de rechterkant van het 

datumveld verschijnt de kalender: 

 

 

Klik op een bepaalde dag om deze in te vullen in het 

datumveld. De verschillende knoppen hebben de 

volgende functies: 

 

 

 

      
 

 

 
 

 Hiermee gaat u 1 maand terug 

 Hiermee gaat u 1 maand 

vooruit 

 Als u hier op klikt zal de 

datum van vandaag in het 

datumveld ingevuld worden 
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Werklijsten 

 
 

De functie ‘’Werklijsten’’ geeft een overzicht van openstaande taken die in verschillende categorieën zijn 

gerangschikt. Standaard start Marad op met de Weeklijst. 

 

De weeklijst geeft in een overzicht aan welk onderhoud er voor een bepaalde week gepland is, dit wordt 

aangegeven met oranje lampjes voor de onderhoudspunten. Het achterstallige onderhoud wordt rood. 

gemarkeerd. Links wordt een overzicht van de status van de groepen en subgroepen gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Werklijst filter   

De werklijsten kunnen gefilterd worden per groep zodat alleen de punten van een of meerder groepen 

getoond en geprint kunnen  worden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Print 
Hiermee print u de weeklijst, of een deel daarvan. 

Klik, terwijl u in de werklijst zit, op het lampje van de te tonen groep en/of 

groepen of op een regel in het middelste overzicht scherm om alleen de 

werklijst van die groep(en) te zien en te printen. 

Hier kan het weeknummer 

gekozen worden. 

Keuze om uitgevoerd onderhoud niet te tonen, alleen 

achterstallig onderhoud of werklijst met details te tonen. 



 

 

Gebruikershandleiding Marad 4.40 
16 

Draaiuren 
Marad moet voor de onderhoudspunten die op draaiuren zijn 

ingevoerd, weten wat de actuele urenstand van de 

motoren/machines zijn.  

 

Marad wil minimaal één keer per week weten wat de urenstanden 

zijn. Zo lang er van een machine de urenstand niet is opgegeven, blijft 

het lampje in de knop ‘Draaiuren’ rood. Als alle urenstanden zijn 

ingevoerd, wordt het lampje groen. 

 

Na het aanklikken van de knop ‘Draaiuren’ verschijnt het hiernaast 

staande scherm. 

 

In het veld ‘Actuele urenstand’ vult u de urenstand in zoals die op de 

meter van de motor/machine staat, de urenstand wordt dan geel.  

 

 

 

 

 
Hiermee voert u een nieuwe motor/machine in waarvan de draaiuren moeten worden 

bijgehouden. Bevestig de naam met de Entertoets. 

 

Een overzicht van alle ingevoerde draaiurenstanden is hier op te vragen. Het overzicht is 

met de knop ‘Klembord’ te kopiëren om daarna in b.v. Excel of Word te plakken. 

 

De datum waarbij de actuele draaiuren zijn opgenomen kan aangepast worden door de 

cursor in het betreffende veld te zetten en te wijzigen met de pijltjestoetsen op het 

toetsenbord. 

 

Het draaiurenscherm met laatst ingevoerde waarden kan geprint worden om makkelijk de 

nieuw standen op te nemen als u langs de motoren/machines loopt. 

 
Hiermee sluit u het draaiurenscherm af. 

 
Via deze knop worden gewijzigde draaiurenstanden opgeslagen. 

 

 

U kunt alle machines tegelijk invoeren maar ook afzonderlijk op verschillende tijdstippen. Na verloop van 

tijd berekent Marad zelf de gemiddelde urenstanden.  

 

Het is mogelijk de draaiurenstanden automatisch vanuit het scheepssysteem aan Marad te koppelen. 

Informeer hierover bij MaraSoft. Ook vindt u hierover informatie in de map ‘Documents’ waar het bestand 

‘Protocol Marad Draaiuren.pdf’ staat. 

 
 

Shipdata 
Hier kunt u de algemene gegevens zoals roepnaam, afmetingen enzovoort van het schip invoeren. 
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Marad Scheeps Administratie 
 
De knop Scheep’s adm. start de Windows Explorer die de map ShipsAdmin toont. Deze map is 

gelokaliseerd onder de mapnaam van uw schip (in dit voorbeeld: Debora) welke normaal gelokaliseerd is in 

C:\Marad. 

 

 

Deze map kan mogelijk onderverdeeld worden (zoals onderstaand weergegeven). Onderverdeling gebeurt 

niet via Marad, maar via Windows. 

 

Aanmaken van extra mappen in ShipsAdmin. 

  

Ga naar Bestand 

Kies Nieuw 

Kies Map  

Wijzig de naam “nieuwe map” in een naam die u 

wilt 

 

 

Herhaal deze procedure om meerdere mappen aan 

te maken. 

 

 

Wanneer u alle documenten in een hoofdmap plaatst, kunt u deze documenten eenvoudig verplaatsen naar 

een USB stick.  De Import & Export functie van Marad kopieert alleen de links naar de documenten.  

 

 

 

Marad Snelkoppelingen 
  

Met deze module kunt u externe documenten en programma’s koppelen 

aan Marad om ze vandaar te openen.  

 

Nieuw document of programma toevoegen aan de lijst met 

snelkoppelingen  
Om een document of programma toe te voegen aan de lijst, klikt u op de knop 

‘’Nieuw’’. 

Hierna verschijnt een venster waar u een document of programma kunt 

toevoegen door middel van een link naar de locatie van dat document of 

programma. 
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Gebruikersbeheer 
 

Onder het menu Instellingen/Settings, rechtsboven in de menu balk,  

kunt u door middel van de knop Gebruikers/Users nieuwe gebruikers 

toevoegen. Iedere gebruiker kan hier een eigen wachtwoord opgeven 

en wijzigen. De gebruiker kan hier ook een aantal persoonlijke 

instellingen aanvinken zoals de keuze met welke module er opgestart 

moet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator 
De hoofdgebruiker, ofwel administrator, kan gebruikers van het programma bepaalde rechten toewijzen. 

Onder het menu Instellingen kan de administrator zijn wachtwoord wijzigen en aanpassen. Dit wachtwoord 

is standaard marad4. Het wordt aanbevolen dit wachtwoord te wijzigen! Na het activeren van de knop 

Gebruikers in het menu Instellingen kan er geschakeld worden tussen de gebruikersinstellingen en de 

rechten die de administrator aan de gebruiker kan toewijzen. 

 

 

 

 

In het hiernaast afgebeelde menu kan de 

administrator elke gebruiker algemene 

rechten en rechten per module toekennen.  

Ook kan een complete module afgeschermd 

worden voor een gebruiker. 

 

Voor het invoeren moet het administrator 

wachtwoord ingevoerd zijn om de rechten-

instellingen van de gebruiker te kunnen 

opslaan. 

 

Om een gebruiker naar boven of naar beneden te plaatsen in de lijst klikt u met de rechtermuisknop op de 

gebruiker en kiest u voor ‘Omhoog / Omlaag’. 

 

 Fast Login  
Met het vinkje ’Fastlogin’ wordt bepaald welke gebruiker bij opstarten van Marad automatisch wordt 

ingelogd. Dit is handig als Marad vaak door één bepaald persoon gebruikt wordt, zoals op kantoor.  

Als er een wachtwoord bij deze gebruiker is ingesteld moet alleen dit wachtwoord nog ingevuld worden bij 

inloggen.  

 

Knop om naar gebruikersmenu te gaan.  

Knop om administrator- 

wachtwoord te wijzigen.  

Menutabs Instellingen en Rechten  
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Marad Onderhoud 
 

Groepen en subgroepen    
Een onderhoud systeem zet u op door op de knop van een groep links in het scherm te klikken.  

 

 Groepen 
 

Als u met de rechtermuisknop een groep aanklikt verschijnt een 

submenu waarmee u de naam of nummer van een van de 25 

groepen kunt wijzigen. Bevestig de nieuwe naam met de Enter toets 

op het toetsenbord. 

 

Een groep kan ook uitgezet worden om bijvoorbeeld een scheiding 

tussen de groepen van de machinekamer en dek te maken. Dit kan 

ook gemarkeerd worden door een scheidslijn die in dit menu in te 

stellen is. 

 

Een groep kan achteraf naar boven of naar beneden verplaatst 

worden om de indeling van de groepen te wijzigen zonder alles 

opnieuw in te hoeven voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subgroepen 
 

In een groep voert u subgroepen in, dit is dus de 

apparatuur waaraan later onderhoud en 

reserveonderdelen gekoppeld worden. 

 

Subgroepen kunnen werktuigen zijn maar ook 

systemen, tanks enz. 

 

MaraSoft levert standaard een voorbeeld 

subgroepenindeling mee. 

 

 

Voorbeeld van een onderverdeling 

door een groep die uitgezet is. 

Voorbeeld van een onderverdeling 

door een scheidingslijn 

Klik op de knop ‘SubGr. Toev.’ om een nieuwe subgroep toe te voegen. Wijzigingen aan de subgroep 

doet u via de tab ‘Gegevens’ of via de rechtermuisknopfunctie . 
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Rechtermuisknop functie 

 

Als u met de rechtermuisknop een subgroep aanklikt verschijnt een submenu 

waarmee u de naam van de subgroep kunt veranderen, bevestig de nieuwe 

naam met de Enter toets op het toetsenbord. 

 

Een complete subgroep kan ook uit gezet worden. 

 

Net als bij de hoofdgroepen kan een scheiding tussen de subgroepen 

gemaakt worden door een leg regel tussen te voegen. Een subgroep kan ook 

omhoog of omlaag worden geplaatst. 

 

Een defect kan worden opgegeven waardoor een nieuw ‘’onderhoudspunt’’ 

repair verschijnt met het opgegeven defect in de werkkaart. Zie beschrijving 

hier onder. 

 

Via het menu kan een subgroep als kritisch worden aangemerkt. 

 

Met de rechtermuisknop functie kan een subgroep ook verwijderd worden. 

 

Met de Escape toets verlaat u het menu als u niets veranderen wilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defect / Reparatie 

Als u met de rechtermuisknop een 

subgroep aanklikt en dan Defect 

kiest verschijnt het hiernaast staande 

scherm. In het scherm vult u de 

oorzaak of reden van het defect in. 

Een. Er wordt automatisch een 

nieuw onderhoudspunt ‘Repair’ aan 

gemaakt. Het lampje voor het punt is 

dan blauw. Een complete Repair lijst 

kan via de weeklijst opgevraagd worden.

Voorbeeld van een subgroep 

die uitgezet is           teken. 

Voorbeeld van een lege regel 

tussen subgroepen 
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Onderhoudspunten 
 
Bij het activeren  van een subgroep toont 

Marad als eerste de onderhoudspunten van 

de subgroep. Met behulp van de tabs kan 

verder de datachart ingevuld worden, 

onderdelen worden bijgevoegd en de 

historie worden bekeken. 

 

 

 

 

Met de knop ‘Punt toev’ krijgt u onderstaand menu in beeld waarmee u een onderhoudspunt toevoegt. 

  

Omschrijving; In het witte veld omschrijft u kort het onderhoudspunt 

bijv. 'Olie verversen' of selecteert u een reeds eerder ingevoerd punt 

met de zwarte pijltjes keuze knop. 

 

Soort punt: U kunt hier kiezen of het een gewoon onderhoudspunt 

met een interval is, een reparatiepunt, onderhoudspunt voor de 

eerstvolgende dokking of een eenmalig onderhoudspunt. 

 

Stilstand: hier kunt u invullen hoe lang de werkzaamheden normaal 

ongeveer duren. 

 

Fixeren: Een onderhoudspunt kan gefixeerd worden wat betekent dat 

een onderhoudspunt altijd vanaf zijn Startdatum/vervaldatum weer begint te rekenen als hij afgetekend 

wordt. Te vroeg of te laat aftekenen heeft dus geen consequenties op het aantal keren dat het 

onderhoudspunt door Marad gemeld wordt. 

 

Uitvoeren in: hier stelt u in hoe lang een punt ‘’oranje’’ mag blijven voordat het achterstallig (Rood) gemeld 

wordt. 

 

Interval instellen: hier voert u in om de hoeveel tijd het onderhoudspunt uitgevoerd moet worden. Bij het 

aanvinken van draaiuren moet u de machine selecteren waaraan het interval gekoppeld moet worden. 

 

Startdat. of Vervaldat: Met de startdatum laat u eenmalig weten wanneer het onderhoud voor het laatst 

gedaan is. Wanneer een datumveld ingevuld moet worden kunt u dit doen door middel van de 

pijltjestoetsen op het toetsenbord of door middel van de kalenderfunctie. Zie hiervoor ook het hoofdstuk 

‘Het gebruik van de datum invoervelden in Marad’. Klik op de naam Startdatum om het veld op de huidige 

datum te zetten. Om de draaiurenstand in te voeren gaat u met de muis in het veld staan, en toetst u de 

gewenste waarde in door middel van het toetsenbord. 

 

Memo Door het aanvinken van Memo kunt u instellen hoe ver voor de tijd het onderhoud gemeld moet 

worden. Hierbij kan ook een tekst worden weergegeven.  

 

Max. interv: Een onderhoudspunt kan op tijd (weken/maanden) of op draaiuren ingevoerd worden. Er 

bestaat echter ook de mogelijkheid om het interval op draaiuren en op tijd te laten lopen. Vink hiervoor 

het veld ‘’Max. interv’’ aan en stel de maximale tijd in met de pijltjestoetsen van het toetsenbord. 

 

  Hiermee wordt het onderhoudspunt opgeslagen. 

     Hiermee verlaat u het menu zonder een onderhoudspunt op te slaan. 
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Interval van bestaand onderhoudspunt wijzigen 

Om het interval van een bestaand onderhoudspunt te wijzigen, klikt u betreffende onderhoudspunt aan,  

hetzelfde menu als bij het toevoegen van een onderhoudspunt verschijnt dan, waarna alle gegevens 

gewijzigd kunnen worden. 

 

 

Rechtermuisknop functie 

Als u met de rechtermuisknop een onderhoudspunt aanklikt 

verschijnt een submenu waarmee u de naam van het punt kunt 

veranderen, bevestig de nieuwe naam met de Enter toets op het 

toetsenbord. 

 

Een onderhoudspunt kan achteraf naar boven of naar beneden 

verplaatst worden om de indeling van de punten te wijzigen. 

 

Met de rechtermuisknop functie kan een onderhoudspunt ook 

verwijderd worden. Marad vraagt eerst om een bevestiging voordat 

het punt wordt weggegooid. 

 

 

 

 

 

 

Werkkaart 

Aan een onderhoudspunt kan informatie worden gekoppeld hoe het 

onderhoudspunt moet worden uitgevoerd, welk gereedschap er nodig is, 

welke veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden enz. Ook kan er 

een document  aan de werkkaart gekoppeld worden. 

 

Er zijn 4 koppel-icoontjes: 

   

            Er is Niets gekoppeld, de werkkaart is leeg. 

 

 Er is alleen maar tekst ingevuld. 

 

 Er is een bestand gekoppeld met eventueel losse tekst. 

 

 Er is een foto gekoppeld met eventueel losse tekst. 

 

 

 

 

 

Parts use 

Hier kan men aangeven welk onderdelen bij dit onderhoudspunt gebruikt worden 

die dan automatisch bij het afvinken van het onderhoud afgeboekt worden van de 

actuele voorraad.  
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Datakaart 
Bij het activeren van de knop ‘Add. Subgr.’ Of bij het aanklikken van de tab 

‘Data Chart’ van een reeds ingevoerde subgroep verschijnt het hiernaast 

staand scherm.  

 

In dit scherm voert u de hoofdgegevens van een subgroep/werktuig in, 

koppelt documenten en/of afbeeldingen, voert eventueel opmerkingen toe en 

bepaalt de index volgorde van de kolom Subgroepen. 

 

 

 Hoofdgegevens 
In het linker blok voert u de naam van de subgroep/machine 

in met eventueel een code uit een door uzelf gekozen 

coderingssysteem, b.v. SFI code.  

U kunt aanvinken of een subgroep/machine als kritisch 

aangemerkt moet worden zoals in het ISM systeem bevolen 

wordt.  

 

De manufacturer en Supplier kan na eenmaal invoeren opnieuw gekozen worden met de pijltjestoetsen 

onder deze velden. 

 

Het typenummer en serienummer worden in de laatste twee velden ingevoerd. 

 

Als u de tab toets op uw toetsenbord gebruikt komt u vervolgens in het veld ‘Remarks’ terecht waarin 

aanvullende informatie zoals vermogen, spanning, frequentie ingevuld kan worden. 

 

 Koppelen van documenten en/of afbeeldingen 
Aan elke subgroep/werktuig kunnen maximaal 5 

documenten en/of afbeeldingen worden gekoppeld.  

 

 opzoeken van het document/afbeelding. 

 Openen van het gekoppeld document  

 

Als er een afbeelding gekoppeld is (.jpg / .bmp / .gif) dan wordt de eerst 

gekoppelde afbeelding getoond in het scherm rechtsonder zonder dat u deze 

eerst hoeft te openen. Als u op de afbeelding klikt verschijnt de afbeelding in 

groot formaat. 

 

MaraSoft adviseert u al de te koppelen documenten te plaatsen in de speciaal 

daarvoor gemaakte mappen Documents en/of Pictures die staan in de 

scheepsmap waarin het programma is geïnstalleerd.  Als u de documenten en 

afbeeldingen in de daarvoor bestemde mappen plaatst kunnen ze via het menu 

export & Import eenvoudig met een back-up meegnomen worden.  

 

Bij veel te koppelen afbeeldingen en/of documenten verdient het aanbeveling de mappen onder te verdelen 

in submappen, b.v. een map Certifcates in de Documents map en een submap Jobcharts Main engine enz. 
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Menubalk Datachart 

Onderin het Data Chart scherm vindt u een aantal knoppen met de volgende functie en betekenis: 

 

  datum en inlognaam van persoon die het laatst de datachart heeft bijgewerkt. 

 

  Printen van complete datachart. 

 

  Hiermee verlaat u het menu zonder de datachart op te slaan. 

 

  Opslaan van ingevulde gegevens. 
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Onderdelen 
Bij het activeren van de Parts’ van een geselecteerde 

subgroep verschijnt het hiernaast staande scherm.  

 

In dit scherm voert u de gegevens van alle reserveonderdelen 

in die bij die subgroep/machine behoren. 

 

 

 

 

 
In de menubalk van het tabblad Parts vindt u de volgende functies: 

 

  Toont lijst van alle onderdelen van de geselecteerde subgroep waarin tekorten 

zijn (rode tandwieltjes) 

 

 Zoekfunctie. 

 

 Toont lijst met alle onderdelen die als kritisch aangemerkt zijn 

 

 Weergave van aantal ingevoerde onderdelen van de geselecteerde subgroep. 

 

 Toevoegen van onderdeel 

 

       Ga naar het Leveranciers adresboek 

 

 Functie om onderstaande twee knoppen zichtbaar te maken 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

 Functie om versie 3 data te importeren, zie bijlage bij handleiding. 

 

 

Na het  aanklikken van deze knop verschijnt de lijst met alle in te vullen 

datavelden van een part, zie volgende pagina.  Als u met de rechtermuisknop 

op een veld in de lijst klikt verschijnt een submenu zoals hiernaast afgebeeld. 

U kunt hiermee een veld aan of uit zetten, de standaard breedte instellen en een kolom 

een andere plaats geven. Na het aanpassen moet u op de knop ‘Save’’ klikken.  

De instellingen gelden voor alle groepen en subgroepen! 
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 Invoeren onderdelen 
 

Na het aanklikken van de knop 

Of het aanklikken van een dataregel van een reserveonderdeel  verschijnt 

het hiernaast staande scherm.  

 

 

In het scherm zijn standaard alle datavelden zichtbaar, op pagina 4 is 

verwoord hoe datavelden die u niet belangrijk vindt uitgezet kunnen 

worden.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

In de menubalk van het onderdelen scherm vindt u de volgende functies: 

 

 Verwijderen van alle gegevens van het geselecteerde onderdeel. 

 

 Bestellen van onderdeel 

 

 Printen van label van onderdeel via Dymo printer 

 

 Printen van alle gegevens van onderdeel via standaard printer 

 

 Afbreken van invoeractie, gebruik ook Escape toets! 

 

 Opslaan van ingevoerde gegevens. 

 

 

 

Zelfde onderdelen 

Als u b.v. een lager in wilt voeren die u ook al een keer ingevoerd hebt bij een andere subgroep, tik dan 

hetzelfde Itemnr. in (of kies uit de blauwe lijst die verschijnt zodra je wat intikt). 

Marad herkent dat dan en maakt er een copy-part van, want een Itemnr. is uniek. De eigenschappen van het 

lager worden dan getoond, maar zijn niet aan te passen. Daarvoor moet u naar het bron-part gaan. 

 

 

Bestellen 

Selecteer een onderdeel met de linkermuisknop, kies 

‘’Bestellen’’. Verander eventueel de hoeveelheid, Unit en 

kies eventueel ‘Urgent’ en klik dan op ‘Invoeren’. 

 

Bij de velden waar u rechtsonder een pijltje 

naar beneden ziet staan kan een eerder 

ingevoerd gegeven een andere keer 

eenvoudig geselecteerd worden. 
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In te voeren datavelden 

 

Item nr.    Eigen nummer aan onderdeel door gebruiker aan te maken, bv op 

basis van SFI code of naar eigen rederij inzicht. 

Name               Naam van onderdeel. 

Critical             Ja of nee invoerveld. 

Part nr.            Onderdeelnummer zoals het instructieboek dit aangeeft. 

Serial nr.          Uniek nummer van onderdeel zelf, belangrijk voor NOX verhaal. 

ROB                 Remaining on board, hoeveel onderdelen liggen er nog aan boord 

van dit item. 

- min                 Hoeveel onderdelen van dit item zijn er mimimaal gewenst aan 

boord. 

- max                Hoeveel onderdelen van dit item zijn er maximaal gewenst aan 

boord. 

Unit                  Eenheid van onderdeel, b.v. stuks, liter, sets, dozen enz. 

Price                 Prijs 

Curr.                 Euro / Dollar 

Manufact          Maker van onderdeel. 

Supplier            Leverancier of dealer van onderdeel. 

Delivery time   Levertijd 

Category          Aan te maken groepen zoals filters, lagers, V-snaren enz. waarop 

gefilterd kan worden. 

Storage            Plaats waar onderdeel  ligt. 

Box                   Plaats waar onderdeel in ligt. 

Barcode           Barcode 

Size                   Beschrijving van afmeting. 

Drawing nr.      Tekening nummer. 

Link Link met eventueel te koppelen tekening of foto. 

Cost code         Grootboek nummer. 

Remarks           Tekstveld voor opmerkingen over onderdeel. 

Index Volgnummer van onderdeel in de lijst. 

Date Datum van laatste wijziging aan onderdeel. 

User Gebruiker die het laatst wijzigingen aan onderdeel heeft 

doorgevoerd.  
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Overzicht 
 
Bij het activeren van de tab History verschijnt hieronder staande scherm waarin u overzichten van 

uitgevoerd onderhoud op kan vragen. 

 

 

  Hier kiest u het jaar 

waarvan u een overzicht 

wilt hebben. 

Zoekfunctie waarin u met het zwarte pijltje een keuze 

per onderhoudspunt kunt maken. U kunt ook een 

zoekterm invoeren. 

De lijsten zijn in volgorde te rangschikken 

door in de kop van een kolom te klikken 

waarna op datum of alfabetisch gerangschikt 

wordt.  

Met deze knop plaatst u het overzicht 

in het interne geheugen van de 

computer (klembord) waarna u het 

overal kan plakken. 
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Marad Voorraad 
 

In de voorraadmodule komen alle losse ingevoerde onderdelen vanuit de onderhoudsmodule samen. In de 

voorraadmodule kunnen zelf echter ook (reserve)onderdelen ingevoerd worden. Naast onderdelen die 

gekoppeld zijn aan een groep/onderdeel uit de onderhoudsmodule is hier ook een extra groep ‘’Free parts’’ 

aanwezig om onderdelen te plaatsen die buiten die categorieën vallen zoals gereedschappen, 

levensmiddelen enz. 

 

In de voorraadmodule kunnen onderdelen opgezocht worden en uitgebreide filterlijsten opgevraagd 

worden. Net als in de onderhoudsmodule kunnen onderdelen hier ook op de bestellijst geplaatst worden.  

 

In de voorraadmodule is ook een uitgebreide leverancierlijst aanwezig met adressen van leveranciers en 

hun contactpersonen. Vanuit de verschillende modules kunnen koppelingen gelegd worden met deze 

leveranciers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassen 

Selecteer een onderdeel met de linkermuisknop. Hetzelfde scherm wat verschijnt bij het invoeren van een 

nieuw onderdeel verschijnt nu. U kunt nu het onderdeel aanpassen en opslaan.  

 

Verwijderen 

Selecteer een onderdeel met de linkermuisknop. Hetzelfde scherm wat verschijnt bij het invoeren van een 

nieuw onderdeel verschijnt nu. Hier kunt u het onderdeel ook verwijderen. Een andere manier is het 

onderdeel met de rechtermuisknop te selecteren waarna er een keuze is om het onderdeel te verwijderen.  

  

Bestellen 

Selecteer een onderdeel met de linkermuisknop, kies 

‘’Bestellen’’. Verander eventueel de hoeveelheid, Unit en 

kies eventueel ‘Urgent’ en klik dan op ‘Invoeren’. 

 

Kopiëren 

Regel(s) van onderdelen kunnen met de rechtermuisknop geselecteerd en gekopieerd worden om b.v. in 

Excel te plakken. Gebruik de Shift toets om meerdere onderdelen die onder elkaar staan te selecteren. 

Gebruik de Ctrl toets om verschillende onderdelen te selecteren. 

 

Functie om alle 

ingevoerde onderdelen 

te tonen 

Functie om ingevoerde onderdelen te filteren. Kolommen kunnen 

ook gefilterd worden van A tot Z en andersom door op de kolom 

te klikken. 

Functie om nieuw 

onderdeel toe te 

voegen 

Zoekveld Lijst met 

leveranciers 

Keuzelijst van onderdelen. Alle 

tekorten, Kritische onderdelen en 

groeps- of vrije onderdelen. 
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Marad Bestellen 
 

In de bestelmodule komen alle bestellingen vanuit de onderhoud- of voorraadmodule bij elkaar op een 

bestelorder. Vanuit de bestelmodule zelf kunnen ook onderdelen op de bestellijst worden geplaatst.  

Vanuit de bestelmodule kunnen bestelorders naar kantoor worden verstuurd die daar hun reactie op 

kunnen geven die weer naar het schip kan worden teruggekoppeld. Kantoor, of het schip zelf, kan vanuit 

deze module offerteaanvragen of direct bestelopdrachten naar een leverancier versturen. Het afboeken van 

ontvangen onderdelen gebeurt ook in de bestelmodule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij opmerkingsveld  bij 

een bestelorder voor 

schip 

Vrij opmerkingsveld  bij 

een bestelorder voor 

kantoor 

Bestelordernummer. Wordt automatisch door Marad 

doorgenummerd. Na versturen bestelorder wordt er 

automatisch een nieuwe order aangemaakt 

Lijst met onderdelen van 

gekozen bestelorder 

Na selecteren van een 

onderdeel uit de bestelorder 

kunnen de bestelgegevens van 

dit onderdeel hier aangepast 

worden. 

Knoppen voor verzenden en importeren 

van bestelorders naar Marad programma 

op kantoor of rechtsreeks via een Excel 

formulier naar een leverancier. 

Hiermee worden 

alle tekorten op de 

actuele bestelorder 

geplaatst. 

Knop om van uit voorraad 

module direct onderdelen op de 

bestellijst te plaatsen 
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Bestelorders 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Een bestelorder (Purchase request) kent de volgende stadia:  

 

Open 
Dit is de actuele bestellijst waarop bestelde onderdelen terecht komen. Onderdelen daarvan 

kunnen nog aangepast of verwijderd worden. Dit kan niet meer als de lijst verzonden is. 

Sent 

De bestelorder is verzonden naar kantoor, alle onderdelen op de lijst hebben ook 

automatisch de status 'Sent' gekregen. Dit gebeurt bij 'Export' / 'to office'. Als dat echter niet 

gedaan wordt, kan ook op het vinkje 'Sent' geklikt worden om de Sent-status te geven, 

bijvoorbeeld als de bestellijst wordt uitgeprint en wordt gefaxt naar kantoor. 

Receiving 
Zodra een onderdeel op de bestellijst de status 'Ordered' (door kantoor) of 'Received' 

krijgt, dan krijgt de betreffende bestelorder de status 'Receiving'. 

Closed 
Zodra alle onderdelen de status 'Received', 'Canceled' of 'Not avail.' hebben, krijgt de 

bestelorder de status 'Closed'. 

 

 

Extra informatie 

 

 

 

 

 

 

Archieven. Als een bestelorder gesloten en van een 

voorgaand jaar is wordt deze gearchiveerd 

Functie om door bestelorders 

heen te bladeren 

Actuele bestelorders met 

verschillende statussen. 

Filterfunctie om bestelorder lijst te 

filteren op leverancier. 

Laat extra toegevoegde of veranderde 

informatie van bestelorder door kantoor zien. 

Verbreed bestelorder lijst zodat alle informatie 

van bestellijst zichtbaar wordt.  
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 Onderdelen informatie 
 

Na het aanklikken van een onderdeel op de bestellijst verschijnt onderin de bestellijst een blauwe balk 

waarin informatie van het onderdeel op de bestellijst aangepast kan worden en de status worden 

opgevraagd.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Een onderdeel op een bestelorder lijst kan de volgende status hebben: 

 

On List  onderdeel staat op de bestellijst 

 

Sent  onderdeel is met bestel lijst verzonden 

 

Ordered kantoor heeft onderdeel besteld 

 

Received onderdeel is aan boord ontvangen en afgeboekt 

 

 

 
Snelkoppeling naar leverancier lijst 

 
Printen van onderdeelgegevens naar Dymo printer  

 Verlaten van menu zonder opslaan van aangepaste gegevens 

 Opslaan van aangepaste gegevens 

 

 

Export & Import 
Vanuit de bestelmodule kan de besteldata naar kantoor of juist naar het schip verzonden worden. Bij het 

verzenden van schip naar kantoor wordt de besteldata ingepakt bij de andere Marad data en op dezelfde 

manier verzonden als via het gewone Export & Import menu (Marad4.toc) 

 

Bij verzenden van (aangepaste) besteldata van kantoor naar het schip wordt alleen die gewijzigde besteldata 

van kantoor naar schip verzonden.  

 

Onderdeel gegevens die hier 

aangepast kunnen worden 

Onderdeel status  

De bestelling van een onderdeel kan 

als urgent aangemerkt worden. 

Als een onderdeel niet 

geleverd kan worden. 

Een onderdeel kan ook om andere 

redenen geannuleerd  worden. 
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Bestel orders / Offerte aanvragen 
 

Vanuit de bestelmodule kunt u een Purchase request (PR)  van het schip geheel of gedeeltelijk doorsturen 

naar een leverancier voor een request for Quotation (RFQ) of direct als een Purchase Order (PO). 

 

Marad maakt van de RFQ of PO altijd een Excel document die in de submap Purchase bewaard wordt. Er is 

de keuze om alleen een Excel document te maken of een mail met als bijlage het Excel document. 

 

Als u een PR in de bestelmodule hebt geopend en vervolgens op Export to Office of to Supplier 

klikt verschijnt onderstaand scherm waarin u de PO of RFQ kunt opmaken en versturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuze uit een Purchase Order of 

een 

Request For Quotation 

Ordernummer. Marad zet hier 

automatisch het nummer van 

de Purchase Request neer, 

maar die kan gewijzigd worden. 

 

From en Delivery adres, door 

u zelf in te vullen. 

Rederijnaam, door u zelf in te 

vullen. 

Leverancier gegevens. 

Worden bij een selectie van 

een leverancier zelf ingevuld 

maar dit is ook handmatig te 

doen. 

 

Deze velden worden 

automatisch ingevuld als een 

onderdelen zijn geselecteerd 

op leverancier.  

Met deze velden bepaalt u zelf 

de opmaak van de order. 

Met de knop ‘Show’ worden 

alleen de gekozen kolommen 

voor de PO in de lijst 

getoond. 

Veld voor opmerkingen die 

op de order worden 

meegenomen. 

’Met dit knopje wisselt u 

tussen de vorige remarks in 

deze PO, de remarks van het 

schip en die van kantoor. 
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Marad FLGO 

 
De FLGO module is voor het bijhouden van de huidige 

tank inhoud en nieuwe bunkeringen. Verschillende 

(grafische) overzichten kunnen opgevraagd worden voor 

de tanken en/of producten. 

 

FLGO staat voor: 

Fuel 
Lubrication  

Gasoil 

Oil 

 

Aanmaken van een nieuw FLGO item 

Klik op de knop “Toevoegen” links bovenin om een nieuw FLGO item toe te voegen. Het 

volgende venster verschijnt. 

 

Vul nu alle benodigde informatie in. 

Klik op ‘Toevoegen’ om de informatie op te 

slaan en het venster te sluiten. 

 

Het kleur status blok geeft aan of er genoeg 

volume/voorraad overgebleven is. 

 

De instellingen voor de tank of product kunnen 

aangepast worden door de rechtermuis te 

gebruiken. 

 

Invoeren huidige waardes en bunkeren 

Hetzelfde scherm verschijnt voor het invullen van de huidige warden (peilstanden) of bunkering.  

 

Klik op "Peilstanden" (niveau’s) of "Bunkeren". 

Voer de huidige waarde of bunkering in. De 

opname datum kan aangepast worden en 

eventueel kunnen opmerkingen toegevoegd 

worden. 

 

De knoppen aan de onderkant van het scherm 

hebben de volgende functies: 
Invoeren: hiermee worden alle waarden 

opgeslagen die u ingevoerd hebt. 

Annuleren: dit sluit het scherm zonder de waarden op te slaan die u ingevoerd hebt. 

 

Overzichten 

Aan de bovenkant van de FLGO module kunt u instellen voor welke periode u een overzicht wilt 

zien via de “Grafiek” of de “Historie” knop. De eerste knop geeft een grafisch overzicht weer, de 

tweede knop geeft een overzicht in tabelformaat weer. De gebruiker kan deze waardes later 

aanpassen indien nodig. 
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Marad Certificaten 
 

Na het activeren van de module Certificaten verschijnt een scherm waarin een onbeperkt  

aantal certificaten is onder te verdelen in zes verschillende groepen. Linksboven wisselt u van de  

ene pagina met drie groepen certificaten naar de andere pagina. Het is belangrijk de groepen in  

te delen voordat  u certificaten invoert. Bekende indeling van de eerste drie groepen is Class,  

Statutory en Others. 

 

Groepen 
Als u met de muisknop een groep aanklikt verschijnt een submenu 

waarmee u een nieuw certificaat kan toevoegen maar ook de naam of 

nummer van een groep kunt veranderen, bevestig de nieuwe naam met de 

Enter toets op het toetsenbord. 

 

 In de groepsnaam staat achter de naam van de groep het aantal ingevoerde certificaten van die groep 

tussen haakjes. Linksonder staat het totaal aantal ingevoerde certificaten van alle zes groepen. 

 Om alle certificaten van een groep te zien, klikt u op het rechter pijltje naast de groepsnaam. Met het 

linkerpijltje keert u weer terug. 

 Als de pijltjes achter de groepsnaam geel kleuren, betekent dit dat er meerdere bladzijden met 

ingevoerde certificaten zijn.  

 

 

Invoeren van een certificaat    
Om een certificaat in een groep in te voeren klikt u op de groep waardoor er een menu verschijnt. U klikt 

dan op ‘Cert toevoegen’ Het hieronder staande scherm verschijnt dan. 

 

In het witte veld voert u de naam van het certificaat in. 

 

Bij ‘Visitaties’ geeft u aan welk soort surveys er aan het 

certificaat moeten gebeuren, Annual, Intermediate of None.  

Zie verklaring volgende pagina. 

 

In het veld ‘Toegev. Door:’ of ‘Gewijz. door:’ vult u uw initialen 

in. 

 

Grijze velden zijn niet verplicht in te vullen. 

 

NB  Bij onbeperkte levensduur zet u Vernieuwen na: op 0 

 

Aan het certificaat kan een document gekoppeld worden met 

de knop ‘’ Koppel Doc.’’ Voor het certificaat licht dan, net als in 

de onderhoudsmodule, een kaartje op voor het certificaat.  

 

NB De datum is snel te veranderen met de pijltjestoetsen op 

uw toetsenbord. 
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Verklaring ‘Visitaties’ (Jaarlijks, Tussentijds en Geen) 

Bij elk soort ‘onderhoud’ wat u aan een certificaat meegeeft, Jaarlijks, Tussentijds of Geen geldt dat er  

voor het einde van de looptijd een waarschuwing komt dat het certificaat verstrijkt. Bij Jaarlijks is dit  

drie maanden, bij Tussentijds 6 maanden (wettelijk) en bij None is dit zelf in te voeren. 

 

Jaarlijks 

Een certificaat heeft een bepaalde looptijd maar moet ook jaarlijks gekeurd/verlengd worden, dit mag 3 

maanden voor tot en met 3 maanden na de verloopdatum gebeuren. Een speling dus van 6 maanden. 

 

Tussentijds 

Een certificaat heeft een bepaalde looptijd en moet tussentijds (dus op de helft van de looptijd) ook nog een 

keer gekeurd/verlengd worden, dit mag 6 maanden voor tot en met 6 maanden na de verloopdatum 

gebeuren. Een speling dus van 12 maanden. 

 

Geen 

Het certificaat heeft een bepaalde looptijd maar hoeft tussentijds niet gekeurd/verlengd te worden. Marad 

geeft alleen een seintje als het certificaat zijn verloopdatum bereikt.  

 

 
 

 

Acties aan een certificaat    
Als u met de muis op de naam van een certificaat klikt verschijnt het hiernaast staand 

menu waarmee u bepaalde acties aan een certificaat kunt uitvoeren. 

 

Certificaat viseren 

 

In het witte veld is de naam van het certificaat zichtbaar. 

 

In het veld ‘Gevis.’: voert u de naam van de persoon in die de 

visitatie heeft uitgevoerd. 

 

U vinkt aan of het Statutair of Klasse betreft. 

 

Plaats: plaats waar de visitatie heeft plaatsgevonden. 

 

Jaarlijks of Tussentijds > selecteren.  

 

Bij Datum voert u de datum van de visitatie in. 

 

Bij Uitgev. voert u uw initialen in. 

 

Onder Opmerkingen kunt u eventueel nog wat opmerkingen 

kwijt. 

 

Met de knop Invoeren voert u de gegevens in. 

 

NB Het menu om een certificaat af te tekenen is ook op te vragen door op het oranje of rode lampje 

van het certificaat te klikken. 
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Extra visitatie    

Er zal een soortgelijk menu uitspringen als bij het aftekenen en vernieuwen van een certificaat.  

In dit menu voert u de gegevens in waarna ze door Marad bewaard worden en terug te roepen zijn.   

 

Historie 

Hiermee krijgt u de historie te zien van het geselecteerde certificaat. 

 

Aanpassen 

Hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in de gegevens van een certificaat. Hetzelfde scherm als bij het 

invoeren van een nieuw certificaat verschijnt. 

 

Verwijderen 

Hiermee verwijdert u een certificaat, met zijn historie, uit het programma. Voordat u het certificaat 

verwijderd vraagt Marad om een bevestiging. 

 

Vernieuwen 

Als een certificaat aan het einde van zijn termijn is, verschijnt na aanklikken van het certificaat, of het 

aanklikken van het (oranje) lampje, een soortgelijk menu als bij het toevoegen van een certificaat. Hier kunt 

u het nieuwe certificaat in optekenen zonder eerst het oude certificaat te verwijderen. 

 

Move / Move down 

Een certificaat kan achteraf naar boven of naar beneden verplaatst worden om de indeling van de 

certificaten in een groep te wijzigen zonder alles opnieuw in te hoeven voeren. 

 

 

 Verklaring van de verschillende knoppen 
 

Hiermee krijgt u een overzicht van de ingevoerde certificaten op dat moment ook weer 

te selecteren op groep en/of groepen. 

 

   Met deze knop maakt u een print screen van het scherm. 

 

Door te klikken op deze knop krijgt u een scherm met de uitgevoerde taken aan de 

certificaten uit het verleden. Overzicht is te selecteren op een groep en/of groepen   

  certificaten.  

 

  Hiermee sluit u het complete Marad programma af. 
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Marad Veiligheid 
 

De module Veiligheid in Marad wordt gebruikt om een overzicht te houden op de te houden 

oefeningen maar kan ook gebruikt worden om de zogenaamde ‘’Work permits’’ in bij te houden. 

Na activeren van de module knop verschijnt onderstaand scherm.  

 

 

De rode verticale lijn geeft de huidige datum aan. De lengte van de gekleurde horizontale lijnen geven de 

lengte van een interval van een oefening aan. De kleuren van de lijnen geven een indicatie van de status van 

een oefening. The colours of the lines indicate the status of the items.  

Groen = op schema, Oranje moet deze maand gedaan worden, Rood = achterstallig, Geel is geen interval. 

 

 

Een nieuw item toevoegen 
Door op de knop ‘’Toevoegen’’ te klikken verschijnt onderstaand menu. 

 

 In het witte veld geeft u de naam/omschrijving van het item op. 
 

 Bij ‘’Interval’’ stelt u in om de hoeveelheid tijd de oefening gedaan 

moet worden. 
 

 Bij Startdatum / Vervaldatum stelt u in wanneer de oefening voor 

het laatst gedaan is of wat de vervaldatum moet zijn. Gebruik de 

pijltjestoetsen van het toetsenbord om het weeknummer te 

wijzigen.  
 

 Een item staat standaard gefixeerd, zie hier onder voor een 

verklaring. 
  

 In het gele veld kunt u het evaluatieformulier aanpassen. 
 

 Met de knop Invoeren slaat u het item op 
 

 Met de knop annuleren verlaat u het menu zonder wijzigen. 

 

 

 

 
 

 Fixeren van een item 
Een item staat standaard gefixeerd wat betekent dat een item altijd vanaf zijn Startdatum / vervaldatum weer 

begint te rekenen als hij afgetekend wordt. Te vroeg of te laat aftekenen heeft dus geen consequenties op het 

aantal keren dat het item door Marad gemeld wordt.  

Met deze knop slaat u het opgezette evaluatieformulier op als een 

standaardformulier wat bij elk nieuw item getoond wordt. 
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Markeer een item als uitgevoerd 
 

 
 

 

 Verwijderen van een item 
Om een item te verwijderen klikt u met 

de rechtermuisknop achter een item en 

daarna op het rode kruisje wat dan verschijnt. 

 

 Aanpassen van een item 
Klik op de intervallijn van een item om achteraf iets van dat item aan te passen. Hetzelfde menu als bij het 

invoeren van nieuw item verschijnt waarin u nu de wijzigingen kunt doorvoeren. 

 

 Koppelen van een document en toevoegen van extra informatie 
Via de werkkaart voor een item kunt u informatie aan het 

item toevoegen op dezelfde manier als bij een 

onderhoudspunt in de onderhoudsmodule. U kunt hier ook een document koppelen aan een item. Het 

gekoppelde document wordt links van het item getoond. Door op de naam van het document te klikken 

wordt het direct geopend.  

 

Tip: Met de knop Esc op uw toetsenbord keert u snel een menu teug in de module.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Opent de lijst met geplande oefeningen van die maand 

 

Via deze knop wordt een overzicht van uitgevoerde veiligheiditems getoond. Ook 

kunnen hier de evaluaties worden getoond en geprint. 

 
Hiermee drukt een schermvoorbeeld af 

 
Hiermee sluit u het programma af 

1 Vink het witte hokje voor een item aan 

 

2 Vul het evaluatieformulier in 

 

4 Verander eventueel de datum 

 

5 Klik op de knop ‘’Invoeren’’ 
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Gebruikersovereenkomst 
 

Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en MaraSoft B.V. Door deze software te installeren en/of te 

gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de bepalingen van deze overeenkomst. 

 

Stemt u niet in met de bepalingen van deze overeenkomst, gebruik deze software dan niet. Retourneer 

onmiddellijk het volledige pakket naar MaraSoft B.V. U krijgt dan uw geld terug. 

 

Verlenging van de licentie. MaraSoft B.V. verleent u een niet-exclusief recht op het gebruik van dit 

softwareprogramma (hierna de 'software' genoemd) in overeenstemming met de bepalingen van deze 

overeenkomst.  

 

Upgrades. Wanneer u deze Software hebt verkregen als upgrade voor een eerdere versie, vervangt deze 

overeenkomst alle voorgaande overeenkomsten.  

 

Eigendom van de software. MaraSoft B.V.. behoudt het auteurs- en eigendomsrecht op de Software en al 

het schriftelijke materiaal. 

 

Kopieën. U mag één (1) kopie maken van de Software, uitsluitend als reserve. U dient de copyright melding 

op de reservekopie aan te brengen. Elke andere vorm van kopiëren is niet toegestaan. U mag geen kopieën 

van de software of het bijbehorende schriftelijke materiaal aan anderen geven.  

 

Overdracht. U mag de software niet aan een ander persoon overdragen. U mag de software niet tegen 

betaling overdragen. In geen enkel geval mag u de software tijdelijk overdragen, afstaan, verhuren, leasen, 

verkopen of anderszins van de hand doen. 

 

Beëindiging. Deze overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Deze overeenkomst wordt 

automatisch beëindigd zonder kennisgeving van MaraSoft B.V. als u zich niet houdt aan enige bepaling van 

deze overeenkomst. Na beëindiging dient u al het schriftelijke materiaal en alle kopieën van de Software te 

vernietigen, inclusief eventueel bestaande gewijzigde kopieën.   

 

Beperkte garantie. MaraSoft B.V. garandeert dat de media waarop de Software wordt verstrekt, vrij zijn van 

gebreken in materiaal en afwerking, bij normaal gebruik, voor een periode van negentig (90) dagen volgend 

op de dag waarop de software aan u is geleverd. Bij gebreken is de enige aansprakelijkheid van MaraSoft 

B.V. (1) de vervanging van de defecte media of (2) restitutie van de aankoopprijs, zulks naar keuze van 

MaraSoft B.V. U dient de software ter restitutie of vervanging te retourneren aan MaraSoft B.V. met de 

daarbij gedateerde factuur, tijdens de garantieperiode van 90 dagen. 

 

Verwerping van garanties. MaraSoft B.V. verwerpt alle overige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties 

waaronder alle stilzwijgende garanties met de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-

schending. 

 

Overige uitgesloten garanties. MaraSoft B.V.is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, 

vervolgschade, morele of incidentele schade of hoge schadevergoedingen ontstaan door welke oorzaak dan 

ook, zelfs als MaraSoft B.V. op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. MaraSoft is 

in geen geval aansprakelijk voor bedragen die het aankoopbedrag van de Software overschrijden. Mocht er 

enige andere garantie blijken te bestaan, dan blijft een dergelijke garantie in duur beperkt tot negentig (90) 

dagen volgend op de dag waarop de software aan u is geleverd. 

 

 


