
Opdatering af den elektroniske logbog

med USB-stik

Den elektroniske logbog er nu installeret/opdateret, og er tilgængelig fra computerens skrivebord.

Dette vejledningsark forældes med tiden. Det er dit ansvar at være orienteret om ændringer i lovgivningen. Den nyeste version af 

vejledningen, kan hentes som PDF-fil på Fiskeristyrelsens hjemmeside: www.fiskeristyrelsen.dk

Læs vejledningen:                    

Opdatering af den elektroniske 

logbog direkte fra  

Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Er computeren, hvor 

den elektroniske logbog 

er installeret, afskåret 

fra internettet?

Igangværende logblade skal afsluttes og status for "Endelig aflevering", være grøn.

Klik på: "Logbog".

Sæt USB-stikket i  computeren!                                                               

Klik på Windows-ikonet og derefter på "Computer".                             

Find USB-stikket og dobbelt klik på "Instal-e-log".                           

Tryk "Ja" for at installere.

Hvis der kommer advarselsbokse på skærmen, så tryk "Ok" til, at du vil installere, og at du har tillid til programmet.

Ved meddelelse om, at installation er gennemført, skal du klikke på "Luk".

Luk den elektroniske logbog ved klik på krydset øverst til højre.

Find en computer med internetadgang og USB-port. Åben Fiskeristyrelsens hjemmeside : www.fiskeristyrelsen.dk              

Skriv "Elog" øverst i søgefeltet og tryk "enter".

Klik på det ønskede resultat.

Klik på den ønskede,    

elektroniske logbogs version.

Sæt dit USB-stik i computeren! 

Klik: "Gem som".*                        

Brug stifinderen til at gemme    

filen på USB-stikket.

Tag USB-stikket ud. Tænd for 

den computer, hvor den 

elektronisk logbog er installeret.

Nej

Ja

* Til denne vejledning har Fiskeristyrelsen anvendt browseren Internet Explorer. Fremgangsmåden kan variere ved brug af andre browsere.

*
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