Nieuwe invoer Trektellen
Onlangs zijn de nieuwe invoerschermen van Trektellen gelanceerd. Alle software is herschreven en er
zijn een aantal veranderingen toegepast m.b.t. het invoeren.
Twee schermen
Het invoeren van de “kopgegevens” en de soorten gebeurt nu in 2 stappen. Allereerst worden de
kopgegevens opgeslagen (figuur 1), de telling is dan aangemaakt maar staat nog op ‘onvoltooid’ en is
nog niet zichtbaar op de website.

Figuur 1. Invoerscherm kopgegevens

Figuur 2. Invoerscherm soorten met links lijstinvoer en rechts de detailinvoer

Na het opslaan van de kopgegevens kom je
automatisch in het soortinvoer scherm (figuur 2). Nu kan je de soorten invoeren, dat kan via het
linker formulier (alleen aantallen) en/of via het rechter invoerscherm “detail invoer”.
Via de knoppen rechtsboven kan je de soortenlijst of sortering van de soorten aanpassen.
Onder het knopje “Soorten”
1) Soortenlijst: de volledige soortenlijst van de telpost + alle soorten van de telling
2) Soorten (vandaag): Alleen de soorten die op de betreffende dag ingevoerd zijn
3) Alle details: geeft een overzicht van alle ingevoerde waarnemingen.
Wanneer je details hebt ingevoerd zal de regel een blauwe ‘edit’-knop krijgen (figuur 3). Als je daar
op klikt krijg je de detail waarnemingen te zien (figuur 4).

Figuur 3. Soorten met details staan in een grijze regel met een blauwe editknop.

Figuur 4. Details van een soort open

Klaar met invoeren?
Onderaan de soortenlijst staan twee knoppen: “opslaan” en “publiceren”.
Opslaan: Telling wordt alleen opgeslagen en is NIET zichtbaar op de website. Dit kan achteraf alsnog
via de knop publiceren in het tellingoverzicht.
Publiceren: Telling wordt direct zichtbaar op de website.
Vervolgtelling
Klik op het kopieersymbool (figuur 5) achter het
tijdstip om een vervolgtelling aan te maken. De
basisgegevens dan de telling staan dan alvast
ingevuld.

Figuur 5 Aanmaken vervolgtelling

Niet getelde soorten
Een belangrijke aanpassing is hoe er om wordt gegaan met “niet getelde” soorten. In het oude
systeem was het zo dat je
per telling kon opgeven of
je bijvoorbeeld de
meeuwen wel/niet geteld
had. We hebben besloten
om dit niet meer zo te
doen maar uit te gaan van
de selectie die gemaakt is
via de telpost soortenlijst
(figuur 6). De reden voor
deze aanpassing is dat het
aanvinken per telling niet
heel betrouwbaar bleek te
Figuur 6. Ga naar soortenlijsten beheer
zijn en het foutief gebruikt
werd. Als je soorten die als “niet geteld” in de
soortenlijst staan (zoals Zilvermeeuw in figuur 7)
wel invoert worden ze gewoon zichtbaar in de
telling en dagrecords. Ze doen echter niet mee
in de landelijke statistieken.
Je kan natuurlijk, net zoals altijd, nog wel
gewoon een + invoeren. Als de soort wel
aanwezig was maar je hebt geen aantallen
genoteerd.
Vragen?
Neem bij vragen contact op met
Figuur 7. Aangeven van soorten die “standaard niet geteld” worden
gerard.troost@sovon.nl of vraag één van je collega invoerders.

