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Handleiding - Ringer
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Als ringer kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar mail@nestkaart.nl met je persoonsgegevens
en je ringersnummer. Zodra je bent toegevoegd krijg je
een extra menu-item in het ‘rader-menu’ rechtsboven
in de menubalk.

Dashboard
Je voegt je projecten toe (met de ‘user-project-id’s’ uit Griel) en je voegt soorten toe aan
deze projecten zodat ringen automatisch aan het juiste project worden gekoppeld. Vervolgens stel je jezelf ‘beschikbaar’ aan werkgroepen. Alle leden van deze werkgroepen krijgen
dan de optie om jou bij een (ring)bezoek te selecteren als ringer.

Dashboard

Voeg de werkgroepen
toe waar je voor ringt

Zie pagina 3

Voeg soorten toe
aan je projecten
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Voeg projecten toe

Ringen
In het ringen-overzicht komen alle kaarten waarvoor jij als ringer bent geselecteerd overzichtelijk bij elkaar te staan. Het is nu makkelijk om de ringgegevens te controleren en
eventueel aan te passen. Als alles klopt kun je ze per kaart toevoegen aan de Bulk-upload.
De ‘Voeg toe aan Bulk-upload’-knop werkt als een ‘toggle’. Eén keer klikken, de knop
wordt groen en de ringen worden toegevoegd aan de Bulk-upload, nog een keer klikken
en de knop wordt weer wit en de ringen worden weer verwijderd uit de Bulk-upload.

Filter op jaar

Filter op de soorten
waar je een project
voor hebt

i

Ringen (of bezoek)
aanpassen

Voeg toe aan de
Bulk-upload file

i = Als er ‘geen project is gevonden’ betekent dat dat er nog geen project voor deze
soort is aangemaakt op het ‘dashboard’, of dat een soort voorkomt in 2 projecten met een
overlappende looptijd.
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Bulk-upload
Op de Bulk-upload pagina staan alle aan de Bulk-upload toegevoegde ringen nog eens op
volgorde onder elkaar. Met de groene knop kan een ‘Bulk-upload.xml’ file worden gedownload die je vervolgens naar Griel kunt uploaden.

Download de Bulk-upload
file naar je computeer

Let op: Zodra de file is gedownload wordt de status van de ringen op ‘geëxporteerd’ gezet.
Deze verdwijnen dan uit het ‘Ringen’ overzicht. Door te filteren op ‘Al geëxporteerd’ zijn ze
weer op te roepen. Er staat dan een slotje bij. Als je op dit slotje klikt worden ze weer op
‘Nog exporteren’ gezet en kun je ze nogmaals aan de Bulk toevoegen.
Het wordt afgeraden meer dan 100 ringen tegelijk in een Bulk-upload op te nemen. Als je
veel ringen hebt kun je bijvoorbeeld filteren op soort of steeds maar 20 nesten toevoegen
aan de Bulk-upload

GRIEL
Over je ActingUserProjectID’s en het uploaden naar Griel van de Bulk-upload file kun je
meer informatie vinden in de Bulk-upload handleiding van Griel:
https://vogeltrekstation.nl/sites/vt/files/downloads/Handleiding_Bulkupload.pdf
ActingUserProjectID: Hoofdstuk 3.2.1, pagina 9.
Het uploaden van een bestand: Hoofdstuk 4, pagina 14.
Let op dat je toestemming van het vogeltrekstation moet hebben om de bulk-upload functie binnen Griel te kunnen gebruiken.
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een webapp voor vogelwerkgroepen

Bedankt dat je de nestkaart app wilt proberen!
Deze handleiding is voor versie 0.7.2. 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 gegevens, 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 kastcontroleur bij Uilenwerkgroep Walcheren. Voor SOVON tel ik Ganzen/Zwanen, MUS, Huiszwaluwen 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 gegevens 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 invult. 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).
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