
19-8-2022 

 

In- en uit- loggen 
Lijn 412 

 

 

Inloggen 
1) Om in te loggen kies FMS links onder het scherm. 
2) Voer het personeelsnummer 8877008 in en bevestig dit met ok. 
3) Voer de pincode 1491 in en bevestig dit ook met ok. 
4) Zoek de juiste kant van het dagrapport op voor de omloop die je gaat rijden. Dit 

is, óf de even route (2 t/m12) óf de oneven route (1 t/m 11). Zaterdags ALTIJD de 
oneven zijde de ritten 1t/m9.  

5) Voer het omloopnummer in en bevestig dit met ok, een lijst met ritten verschijnt. 
6) De dienst begint altijd met een ‘mat-rit’ van de garage naar de 1ste halte, kies de 

bovenste  rit, de ‘mat-rit’. Bij de vertrekhalte wordt niet automatisch 
doorgeschakeld. 

7) Druk na aankomst bij de halte op de haltetekst op het scherm, daarna nog een 
keer op de onderste gele regel.  

8) Hierna komt het ritschema weer. Kies daarna altijd de bovenste rit in het scherm. 
Doe dit ook op het perron Hoorn of station B’karspel Grootbroek. 

9) Kies hierna weer de bovenste rit in het scherm. 
      
      

 
 
Uitloggen 

1) Kies, rechts onder het scherm, MENU 
2) Hierna ‘Dienst einde’ in het scherm 
3) Voer  de pincode, hierboven (5) in, bevestigen met ok. 
4) Kies, rechtsonder in het scherm, de knop ‘uitloggen FMS’  
5) Haal de sleutel uit het contact en sluit de bus af. Laat de  sleutel achter in de 
sleutelkast. 

6) Log bij een bus-wissel op dezelfde manier uit, of op de hieronder(8) beschreven 
manier! 

7) Is de pincode onjuist, kies: MENU(Zie 1)) en vervolgens DWANGEINDE! 



19-8-2022 

 

In- en uit- loggen 
Lijn 412 

 
 

Inloggen 
1) Om in te loggen kies FMS links onder het scherm.  
2) Voer het personeelsnummer 8877009 in en bevestig dit met ok.  
3) Voer de pincode 2037 in en bevestig dit ook met ok. 
4) Zoek de juiste kant van het dagrapport op voor de omloop die je gaat rijden. Dit is, 

óf de even route (2 t/m12) óf de oneven route (1 t/m 11). Zaterdags ALTIJD de 
oneven zijde de ritten 1t/m9.  

5) Voer het omloopnummer in en bevestig dit met ok, een lijst met ritten verschijnt. 
6) De dienst begint altijd met een ‘mat-rit’ van de garage naar de 1ste halte, kies de 

bovenste  rit, de ‘mat-rit’. Bij de vertrekhalte wordt niet automatisch 
doorgeschakeld. 

7) Druk na aankomst bij de halte op de haltetekst op het scherm, daarna nog een 
keer op de onderste gele regel.  

8) Hierna komt het ritschema weer. Kies daarna altijd de bovenste rit in het scherm. 
Doe dit ook op het perron Hoorn of station B’karspel Grootbroek. 

9) Kies hierna weer de bovenste rit in het scherm. 
      

 
 
 
Uitloggen 

1) Kies, rechts onder het scherm, MENU 
2) Hierna ‘Dienst einde’ in het scherm 
3) Voer  de pincode, hierboven (5) in, bevestigen met ok. 
4) Kies, rechtsonder in het scherm, de knop ‘uitloggen FMS’  
5) Haal de sleutel uit het contact en sluit de bus af. Laat de sleutel achter in de 

sleutelkast. 
6) Log bij een bus-wissel op dezelfde manier uit, of op de hieronder(8) beschreven 

manier! 
7) Is de pincode onjuist, kies: MENU(zie 1)) en vervolgens DWANGEINDE! 


