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Handleiding - Admin

nestkaart.nl
een webapp voor vogelwerkgroepen

Versie 0.6.6 - 19 maart 2015

Er zijn binnen een werkgroep twee soorten ‘Admins’:

• De hoofdcoördinator (dit is in principe de coördinator die de werkgroep heeft aangemeld)
• Een hulpcoördinator (deze kunnen door de hoofdcoördinator worden aangesteld)

Het enige verschil tussen de twee is dat alleen de hoofdcoördinator leden kan blokeren,  
verwijderen of tot hulpcoördinator aanstellen.

De menubalk is zwart in 
het admingedeelte

Nieuwe aanmeldingen 
toelaten of weigeren

Stuur alle leden in 
één keer een e-mail

Ledenoverzicht

Stuur een email naar het lid.

Maak het lid hulpcoördinator (aan/uit toggle).

Het lid is actief en kan gewoon inloggen.

Blokkeer het lid. Deze kan niet meer inloggen.

Verwijder het lid. Deze verdwijnt uit het overzicht en kan niet meer inloggen.

Geef het lid toestemming om zelf kasten aan te maken (aan/uit toggle).
Maak eerst duidelijke afspraken om te voorkomen dat kasten dubbel worden aangemaakt! 
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Nestkaarten overzichtspagina (voor de hele werkgroep)

Een Nestkaart

Bezoeken-
teller 

Klik op een kaart 
om hem te openen

Alleen bekijken. 
Aanpassen is niet 
mogelijk!

Als iemand een KAART heeft aangemaakt 
terwijl het een KAST moest zijn EN de KAST 
staat nog niet in de app dan kan hiermee de 
KAART worden omgezet in een KAST.

Broedsucces 
is ingevuld 

Filter op jaar, soort 
en/of controleur

Print alle kaarten die 
op de pagina staan
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Nestkasten overzichtspagina (voor de hele werkgroep)

Bezoeken-
teller 

Geen teller? Dan heeft deze 
kast geen ‘lopende’ kaart.

Filter op soort en/of 
controleur

Naar de print-module

Bekijk de kast (en eventuele kaarten die bij de kast horen).

Wijs deze kast toe aan maximaal 3 controleurs.  
Hij verschijnt dan op hun Nestkasten overzichtspagina.

Gegevens van de kast bewerken. Alle nieuwe KAARTEN nemen vanaf nu de nieuwe gegevens over, 
de al aangemaakte kaarten behouden de oude gegevens!

Kast verwijderen.
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Bedankt dat je de nestkaart app wilt proberen!
Deze handleiding is voor versie 0.6.5. Nog niet eens versie 1 dus. Dat betekend dat de app 
nog verre van af is en nog volop in ontwikkeling. Hoewel ik mijn uiterste best doe om het te 
voorkomen kan er natuurlijk altijd ergens een foutje insluipen. Zorg daarom dat je je gege-
vens, in ieder geval tijdens deze ontwikkelfase, ook nog op een andere manier opslaat. Ik 
maak natuurlijk dagelijks back-ups van alle gegevens dus er zal niet snel informatie verloren 
gaan.

Ik ben aan deze app begonnen om het vogelwerkgroepen makkelijker te maken gegevens te 
verzamelen en met elkaar te delen. Om er een volledige en gebruiksvriendelijke app van te 
maken heb ik jullie hulp nodig. Loop je tegen een probleem aan? Ben je teleurgesteld of juist 
razend enthousiast? Mis je een functie of invoerveld? Heb je een goed idee hoe iets beter of 
makkelijker zou kunnen? Stuur een e-mail naar mail@nestkaart.nl

Wie zit er achter nestkaart.nl?
Mario Aspeslagh. Ik ben de coördinator van Roofvogelwerkgroep Walcheren en kastcontro-
leur bij Uilenwerkgroep Walcheren. Voor SOVON tel ik Ganzen/Zwanen, MUS, Huiszwalu-
wen en ik heb in 2013, 2014 en 2015 meegeteld aan het Atlasproject.  
Voor de Roofvogelwerkgroep monitor ik 43 Torenvalkasten en voor de Uilenwerkgroep 21 
Kerkuilkasten (samen met een andere controleur). Daarnaast ben ik penningmeester voor 
Vogelwerkgroep Walcheren. Ik ben nestkaart.nl in eerste instantie voor mezelf begonnen. 
Als coördinator van de roofvogelwerkgroep zag ik het niet zitten om ieder jaar al die gege-
vens van papieren, vaak moeilijk te lezen, nestkaarten te moeten overtypen. Verder merkte 
ik dat er binnen onze werkgroep behoefte bestond om meteen in het veld de gegevens 
digitaal vast te kunnen leggen.

Nog meer vragen?
Kijk op nestkaart.nl/faq/ of jouw vraag er bij staat. Anders kun je altijd een e-mail sturen 
naar mail@nestkaart.nl

Op nestkaart.nl/videolessen/ zijn nog wat filmpjes te bekijken over hoe je een nestkaart in-
vult. Deze zijn wel van een vorige versie maar nog steeds up to date genoeg om het proces 
te verduidelijken. Als de app versie 1 heeft bereikt ga ik nieuwe filmpjes maken (die hopelijk 
ook iets minder knullig zijn).

nestkaart.nl
een webapp voor vogelwerkgroepen


