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Tellingen voor LiveAtlas kun je het beste in de app Avimap invoeren. Maar het kan ook via het online
portaal. Op deze pagina leggen we beknopt uit hoe je snel van start kunt. Wees gerust, een telling
invoeren is na een goede start een fluitje van een cent. Ben je nog niet aangesloten als teller bij
Sovon? Dan begin je in elk geval met de eerste stap.

Registreer je bij Sovon
Om als waarnemer gegevens in te voeren en te zien bij Sovon, dien je geregistreerd te zijn. Dat regel
je in twee minuten via de registratiepagina [2].
Ben je al voor andere projecten van Sovon actief, dan kun je na inloggen meteen meedoen met
LiveAtlas [3].

Wat is de bedoeling?

In de handleiding [4] lees je wat je precies kunt doen om een volledige lijst bij te houden en in te
voeren voor LiveAtlas.

Lijsten invoeren op de website
Een lijstje van een wandeling bijgehouden? Je kunt deze envoudig achteraf invoeren via het online
invoerportaal. [3]

Avimap om in het veld in te invoeren
Je lijstjes in het veld meteen invoeren? Dat kan met de app Avimap, die beschikbaar is voor Androidapparaten. In de app selecteer je het project via Selecteer plot. Bekijk voordat je op pad gaat de
handleiding over hoe je telt voor LiveAtlas.
Je downloadt de laatste versie van de app op het toestel waar je het veld mee in gaat. Klik op de
button om naar de Playstore te gaan en te downloaden:

[5]

Heb je de app? Update deze dan regelmatig om de nieuwste versie van LiveAtlas te gebruiken. Dit
kan in de Playstore handmatig of door de instelling Automatisch updaten te gebruiken.
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