ObsMapp
Met Obsmapp kunt u direct al uw waarnemingen in het veld invoeren. Alle waarnemingen worden
automatisch gekoppeld aan de huidige tijd en de GPS-locatie. Achteraf kunt u uw waarnemingen naar een
van de gekoppelde portals uploaden. Dit is mogelijk in het veld door gebruik te maken van de
internetverbinding van uw apparaat, maar ook van uw WiFi-thuisnetwerk.
•
•
•

Geen toegang tot internet nodig in het veld
De plaats van de waarneming kan worden gewijzigd met Openstreetmaps (volledig offline) of Google
Maps (online)
bij het uploaden is een account van waarneming.nl, waarnemingen.be of observado.org nodig

Heb je vragen over ObsMapp? gebruik dan het forum:
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=166.0

Installatie op Smartphone
Zoek in de Playstore naar ObsMapp
En kies voor installeren. Na de installatie
Kies voor openen

Nu krijg je een scherm waarin je gevraagd wordt OK te drukken waarna er diverse vragen worden
gesteld.:

Druk op OK
Doe je dit niet dan kun je geen waarnemingen in voeren!

Het volgende schermpje verschijnt.
Druk op Toestaan
Dit moet je toestaan omdat ObsMapp anders de waarnemingen niet
op de juiste locatie plaatst!
ObsMapp toestemming geven tot foto’s, media en bestanden op je
apparaat
Het volgende schermpje verschijnt.
Druk op Toestaan.
Hiermee geef je toestemming om eventueel foto’s bij de
waarneming toe te voegen.

Hierna worden er allerlei onderdelen geïnstalleerd.
In het volgende scherm wordt gevraagd je inloggegevens van waarneming.nl in te voeren.
Mocht je die niet hebben dan moet je je eerst op de site van
waarneming.nl als gebruiker registreren en een account
aanmaken.
Wanneer dat gelukt is kun je de gegevens invullen in de app.
Indien je beschikt over gebruikersnaam en inlogcode voor Sovon
(voor de vogeltellers onder ons!) kun je die als extra invullen.

Hierna worden er allerlei groepen (dieren en planten) gedownload. Je kunt kiezen welke groepen je wilt
downloaden!

Hierna verschijnt de volgende schermpje.

Je bent nu klaar om je eerste waarneming in te voeren.
Er verschijnt het hoofdscherm

Het is verstandig oom om eerst de handleiding door te nemen. Deze start je via de knop rechts onder.
Veel succes met waarnemen.

