Veiledning WebCadet 2.0 – Norsk (kortversjon)
Logg inn:
Rederi og opplæringskontor logg inn https://admin.webcadet.no
Kadetter, instruktører og assessorer logg inn https://webcadet.no/
Brukere som er tillagt og som ikke har laget eget passord klikker du «glemt passord» første
innlogging.

Endringer i ny WebCadet
For rederiansvarlig:
-

Mulighet for å være rederi ansvarlig i flere rederier med samme bruker
Ikke mulig å godkjenne fartstid uten at familiarisering er godkjent av instruktør
Nytt og mer brukervennlig grensesnitt for å få oversikt over kadetter, instruktører og
assessorer i ditt rederi
Assessorer må søkes opp og legges til rederiet, disse ligger nå uten rederi tilknytting

For kadettene:
-

Fartstid vil nå ikke kunne bli godkjent uten at familiariseringen er godkjent
Kadetten søker ikke opp instruktør eller assessor, instruktør og assessor finner kadetten
automatisk i systemet
Relevant fagbrev som lastes inn, gis automatisk redusert fartstid
Komplett bestått vitnemål fra fagskole/høyskole/universitet må lastes inn for å fullføre
kadettopplæringen

For instruktør og assessor:
-

Ingen kadett forespørsler, nå får dere automatisk tilgang på kadetter, enten via skip
(instruktør) eller rederi (assessor)
Instruktør kan nå godkjenne enkelt oppgaver
Instruktør kopler seg til skip og vil beholde koplingen til kadett uavhengig av fartidsperiode
Assessorer må nå ha rederi tilknytning
Instruktør og assessor må ha et gyldig offisers sertifikat på minimum samme nivå som
kadetten skal søke for å kjøre assessment eller godkjenne oppgaver

Kontaktopplysninger
Det er ditt rederi med assistanse av opplæringskontor som primært følger opp ditt kadettløp.
Maritim opplæring, Tromsø - 975 34 000

tromso@maropp.no

Maritim opplæring, Ålesund - 70 13 90 90

alesund@maropp.no

Maritimt opplæring, Haugesund - 52 70 89 20

haugesund@maropp.no

Maritimt opplæring, Tønsberg - 33 30 88 90

post.sorost@maropp.no

Opplæringskontoret i Austevoll - 55 08 25 00

post@okaustevoll.no

Marint Opplæringskontor Ålesund - 70 10 27 90

kadett@marint.no

Sjøforsvaret og Kystvakten – 55 50 42 51
Maritim Utdanning AS – 922 40 899 (for rederier uten opplæringskontor eller generelle spørsmål)
jj@maritimmutdanning.no

