
                                                                                                                                      

SSI Dive Log in 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Inloggen  

Ga naar de website www.DiveSSI.com 

 

 

Inmiddels is het via de site van SSI mogelijk om je eigen profiel aan te maken. 

Middels dit profiel kun je diverse duik gerelateerde gegevens opslaan en beheren. 

Tevens kun je zelf je profiel wijzigen en bijhouden: 

In de toekomst is het van groot belang dat je zelf in ieder geval je profiel up-to-date houd. 

Doe je dit niet dan kunnen de gegevens op je brevet (b.v. het aantal duiken) wel eens niet 

meer kloppen met de werkelijkheid. 

 

Vanaf september houden wij je wijzigingen niet meer bij en ben je zelf verantwoordelijk 

voor het feit dat je profiel klopt !!! 



                                                                                                                                      

Klik op MIJNSSI LOGIN 

Het volgende scherm wordt nu geopend 

 

Vul je gebruikersnaam en Wachtwoord in (hetzelfde als bij je online training) 

Het volgende scherm wordt nu geopend 

 



                                                                                                                                      

Stap 2: Je Profiel (MyProfile) wijzigen 

Hier kun je alle gegevens die te maken hebben met je brevetaanvragen controleren en wijzigen. 

Als je b.v. gaat verhuizen kun je je adres aanpassen, als je een nieuw E-mail adres heb kun je die hier 

wijzigen, je pasfoto kun je wijzigen en misschien wel de belangrijkste van allemaal je kunt hier je 

aantal duiken aanpassen als je geen gebruik maakt van het online DiveLog. 

Vanaf september zullen wij dit profiel niet meer wijzigen en ben je zelf verantwoordelijk voor het feit 

dat alle gegevens in jouw profiel kloppen! 

Profiel oproepen 

Klik op de knop MyProfile, vervolgens wordt het volgende scherm geopend en kun je al je gegevens 

controleren en eventueel aanpassen. 

Als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van je Online DiveLog, dien je na het afronden van 

iedere opleidingsduik het aantal duiken in je profiel te wijzigen. 

Dit aantal duiken wordt namelijk vermeld op je brevet !!! 

Tevens worden de erkennings brevetten (Specialty Dive, Advanced, etc. automatisch gegenereerd aan 

de hand van het aantal duiken dat in je profiel staat. 

 

Stap 3: Buddies aanmaken/MyBuddies (optioneel) 

Hier kun je de gegevens van je buddies toevoegen. 

 

 



                                                                                                                                      

Klik rechts bovenin op MyPersonal Menu en vervolgens op MyBuddies. 

Door op de knop Voeg buddy toe, te drukken kun je vervolgens een nieuwe buddy toevoegen, de rest 

wijst zich van zelf. 

 

Stap 4: Duiken loggen MyDiveLog (optioneel) 

Hier kun je je digitale Logboek aanmaken. 

Voordeel is dat het aantal duiken in je logboek altijd automatisch overgenomen wordt in je profiel en 

je op die manier automatisch (gratis) je erkeningsbrevetten toegestuurd krijg. 

Om je logboek aan te maken Klik je rechts bovenin op MyPersonal Menu en vervolgens op 

MyDiveLog. 

Door op de knop Voeg duik toe, te drukken kun je vervolgens een duik in je logboek toevoegen. 

Het invullen van de duiken wijst zich vervolgens vanzelf. 

 

Stap 5: Materiaal omschrijven MyEquipment (optioneel) 

Hier kun je alle uitrustingsstukken van je Total Diving System invoeren. Bij elk product kun je 

vermelden wanneer en bij welke Dealer je het hebt gekocht plus het serienummer (dit is b.v. 

makkelijk als je spullen gestolen worden en de verzekering vraagt om deze gegevens). 

 Via het systeem kun je ook een melding krijgen als een bepaald onderdeel aan onderhoud toe is.  

Je kunt deze informatie zelfs met Haai Five delen: Wij weten dan dat je binnenkort voor onderhoud 

langs kom 

Om je materiaallijst aan te maken Klik je rechts bovenin op MyPersonal Menu en vervolgens op 

MyEquipment. 

Door op de knop Voeg materiaal toe, te drukken kun je vervolgens een uitrustingsstuk toevoegen. 

Het toevoegen van de uitrustingsstukken wijst zich vervolgens vanzelf. 



                                                                                                                                      

Stap 6: Documenten opslaan MyDocuments (optioneel) 

Hier kun je allerlei documenten kwijt die je tijdens een duikreis nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld je 

bewijs van medische goedkeuring voor de duiksport, je EHBO- en reanimatiediploma of een kopie van 

je paspoort. Al deze documenten kun je hier opslaan zodat je er altijd bij kunt als je ze nodig hebt.  

Om documenten op te slaan Klik je rechts bovenin op MyPersonal Menu en vervolgens op 

MyDocuments. 

 

Vervolgens klik je op de knop bladeren  van dokument 1 en kun je het dokument (dat je b.v. eerst 

gescand en opgeslagen heb op je computer) selecteren en uploaden. 

 

Stap 7: Foto’s opslaan MyPictures (optioneel) 

Je kunt hier je favoriete foto’s opslaan en met andere duikers delen. Je kunt ze ook delen met Haai 

Five, zodat wij ze in onze fotogalerie kunnen opnemen. 

Om foto’s op te slaan Klik je rechts bovenin op MyPersonal Menu en vervolgens op MyPictues. 

Verder werkt het hetzelfde als MyDocuments, alleen selecteer je nu foto’s 

 

Stap 8: De duikschool beoordelen MyQuality (optioneel) 

Hier kun je na het afronden van een cursus de duikschool beoordelen. 

De gegevens worden naar SSI gestuurd en die kan zo zien of iedere duikschool zich aan de regels 

houdt 

Om de duikschool te beoordelen Klik je rechts bovenin op MyPersonal Menu en vervolgens op 

MyQuality. 



                                                                                                                                      

Stap 9: SSI materiaal downloaden MyDownload (optioneel) 

Hier kun je allerlei dingen van SSi downloaden. 

Te denken valt aan brochures, maar ook aan screensafers en achtergronden. 

Om in het download gedeelte te komen Klik je rechts bovenin op MyPersonal Menu en vervolgens op 

MyDownload 

 

Stap 10: Kijken of er SSI personeel gevraagd wordt MyJobs (optioneel) 

Als je eenmaal Instructeur of DiveCon bent, kun je hier zien welke duikscholen er allemaal op zoek 

zijn personeel. 

Om in het MyJobs gedeelte te komen, Klik je rechts bovenin op MyPersonal Menu en vervolgens op 

MyJobs 

 

 

 

We hopen je middels deze handleiding enthousiast gemaakt te hebben voor het zelfstandig 

invullen van de diverse gegevens. 

Heel veel dingen zijn vrijblijvend (optioneel), maar onthoud dat wij vanaf september je 

gegevens niet meer wijzigen en je dus zelf verantwoordelijk bent om je profiel en de 

bijbehorende aantal duiken up-to-date te houden. 


