Gebruik iPad

Algemeen
De iPad is bij de Egmondse Reddingsbrigade aangeschaft als hulpmiddel in het terreinvoertuig, op dit
apparaat staan handige apps welke te gebruiken zijn voor de bewakings- en incidentbestrijdingstaak.
De iPad is geplaatst in de terreinauto in het bovenvak bij de bijrijder. Er komt ook nog een
bevestigingspunt op het dashboard.
Wanneer de iPad niet wordt gebruikt dient het apparaat uitgeschakeld te zijn.
Op de iPad is een 3G-internet aansluiting, echter is het gebruik van WiFi aan te raden.

Harde hoes (cover)
Het apparaat is voorzien van een harde hoes welke naast schokbestendig ook water- en stofdicht is.
Ondanks dient het apparaat zorgvuldig behandeld te worden om beschadigingen en defecten te
voorkomen.
De iPad blijft te allen tijde in de hoes zitten, eruit halen is niet gewenst.
De afsluitingen (2x aan beide zijden, 1x aan de bovenkant en de rubbers boven-/onderaan dienen
altijd gesloten te zijn.

Gebruik
Van iedere gebruiker wordt gevraagd om zorgvuldig met het apparaat en de geïnstalleerde gegevens
om te gaan. Wees bewust met het gebruik van de iPad, gebruik het apparaat niet onnodig. Het
apparaat is geen speelgoed en mag enkel worden gebruikt voor operationele werkzaamheden.
Alle gegevens en apps die geïnstalleerd zijn mogen niet verwijderd worden. Ook mogen er zonder
toestemming geen gegevens of apps geïnstalleerd, veranderd en/of verwijderd worden.
Indien je een verzoek hebt, graag aangeven via operationeel@reddingsbrigade.info.
Ga conform het Huishoudelijk Reglement om met het maken van foto- en video-opnames.

Dagelijkse zorg
Bij vervuiling dient de cover met kraanwater af te worden gespoeld. Eventuele plekken dienen met
een zachte droge maar vooral zandvrije doek te worden weggewreven.
De dagelijkse zorg, opladen en schoonhouden, tijdens de bewakingsperiode is voor de dienstdoende
strandwachten. In de wintermaanden zal het Bestuur en Onderhoudscommissie zorg dragen voor de
operationaliteit van het apparaat.
Defecten en andere onjuistheden direct melden via operationeel@reddingsbrigade.info.

Standby
De iPad is vergrendeld en kan je ontgrendelen door middel van het pijltje onder aan bij ‘ontgrendel’
naar rechts te swipen. Hierna kom je bij het mainscherm.

Vaste menuitems
Op alle menuschermen staat zes (6) vaste en meest te gebruiken apps:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ERB  Internetbrowser.
RHR  Programma Reddingsbrigade HulpverleningsRegistratie.
iBooks  Hier zijn operationele documenten beschikbaar als PDF.
Notities  Kan als kladblok gebruikt worden voor aantekeningen.
Camera  Gebruik van foto- en videocamera (aan voor- en achterzijde).
Foto’s  Weergave gemaakte foto’s en video’s.

Mainscherm
Op de mainscherm zijn een aantal zaken zichtbaar en standaard apps beschikbaar:
1.
2.
3.
4.
5.

Provider en internetgebruik (antenne is WiFi en 3G is via mobiele data).
Tijd.
Accupercentage.
Instellingen, Hulpapps en Kiosk  Verzoek om niet te gebruiken.
Herinnering en Agenda  Mogelijk te gebruiken voor de strandwachten, let wel op dat dit
geen primair communicatiemiddel is (ga er dus niet van uit dat alles wordt gelezen).
6. Berichten  Voor het verzenden en ontvangen van berichten via iMessage, dit gaat via het
adres strandpost@reddingsbrigade.info.
7. Mail  Voor het verzanden en ontvangen van berichten via e-mails, dit gaat via het adres
strandpost@reddingsbrigade.info.

iBooks
In de app iBooks zijn een aantal operationele stukken opgenomen in PDF, deze zijn alhier
toegankelijk. Je klikt op een bestand en deze wordt geopend.
De te raadplegen bestanden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Factsheet RB Bergen.
Factsheet RB Castricum.
Factsheet RB Egmond.
Factsheet RB Schoorl.
Roepnummers ERB .
Strandledenlijst.
Strandpalen, strandslagen en verschil getijden.
Strandplattegrond Egmond.
Telefoonlijst (algemeen).

Gebruikersscherm
In het gebruikersscherm (rechts van het mainscherm) zijn een aantal mappen gemaakt waarin
diverse apps zijn geinstalleerd.
Er wordt onderscheid gemaakt in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kaarten.
P2000.
Weer.
Zeegegevens.
Vertalen.
Zoeken.
Schepen (AIS).

Gebruikersscherm mapje Kaarten
In het mapje kaarten zitten de volgende apps:
1. Kaarten  Interactieve plattegrond, ook te gebruiken als navigatie.
2. Google Earth  Interactieve plattegrond met Google-functionaliteiten.
3. Maps N TRax  Navigatie gelinked met risicokaarten van de Veiligheidsregio, met waypoints.

Gebruikersscherm mapje P2000
In het mapje P2000 zitten de volgende apps:
1. P2000  P2000-monitor met alerts bij alarmering egmond, reddingsbrigade, knrm en grip.
2. Alarmfase 1 HD  P2000-monitor met alerts bij alarmering RB en KNRM.

Mapje Weer
In het mapje Weer zitten de volgende apps:
1.
2.
3.
4.
5.

Buienradar HD  Buienradar en weersvoorspellingen.
Celsius  Actuele weersinformatie Egmond aan Zee.
Weeronline HD  Weersvoorspelling.
WeatherProHD  Weersvoorspelling.
Windfinder  Windgegevens Egmond aan Zee.

Mapje Zeegegevens
In het mapje Zeegegevens zitten de volgende apps:
1. TidesPlanner  Getijdenprogramma.
2. Imray Charts  Zeekaarten.

Mapje Vertalen
In het mapje Vertalen zitten de volgende apps:
1. Vertalen  Vertaalapp, diverse talen en kan ook ingesproken worden.
2. Duits  Woordenboek Nederlands – Duits en Duits – Nederlands.
3. Engels  Woordenboek Nederlands – Engels en Engels – Nederlands.

Mapje Zoeken
In het mapje Zoeken zitten de volgende apps:
1. Zoek & Vind  De Telefoongids en Gouden Gids .
2. Google  Zoekmachine.

Mapje Schepen (AIS)
In het mapje Schepen (AIS) zitten de volgende apps:
1. ShipFinderHD  Programma AIS.
2. MarineTraffic  Programma AIS.

