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Handleiding MUS-telling met Avimap
Vooraf – belangrijk!
Ga je voor het eerst een postcodegebied tellen? Dan dien je de telpunten vooraf te nummeren via de
invoersite op sovon.nl.
Het beste kun je de punten vooraf verkennen en nummeren met een papieren kaartje. Heb je de
punten genummerd via sovon.nl, dan kun je met de app Avimap op pad.

1. Installeren van de app Avimap
Met de app Avimap kun je op je tablet of smartphone meteen in het veld je
MUS-telling invoeren. De app is alleen beschikbaar voor Android-apparaten
en dus niet te gebruiken op IPhones en IPads.
Hier volgen de stappen die je zet voordat je met de app het veld in gaat:
 Download Avimap via de Google Playstore op je smartphone of
tablet.
 Start de app en kies voor ‘Instellingen’ en ‘Downloads en account’
 Voer je waarnemerscode en wachtwoord in. De app haalt
automatisch je gegevens op.

2. Invoeren van MUS-telling via de app Avimap
In het volgende stappenplan leggen we uit hoe je met de app je tellingen invoert.

A. In het veld





Ga naar ‘Selecteer plot’ in het beginscherm en kies het project MUS en je telgebied.
Druk op ‘Start met tellen’ om de kopgegevens van de telling in te voeren.
Na invullen kies je opnieuw voor ‘Start met tellen’.
In het overzicht met telpunten dat verschijnt kies je het juiste telpunt.
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In hetzelfde overzicht kun je via de wereldbol rechtsboven je telpunten oproepen.
Per punt start je de 5-minuten telling en voer je de aantallen per soort in.
De timer geeft aan hoe lang je al telt.

Let op:
 Kort klikken op het getal in de lijst betekent dat je het aantal met 1 exemplaar verhoogt.
 Bij klikken op de soort in de lijst verschijnt een venster om handmatig het aantal aan te
passen.

B. Afronden van de telling




Punttellingen sluit je af met de knop ‘klaar met tellen’. Het getelde punt wordt dan groen in
het overzicht.
Bij punten die je echt niet hebt kunnen tellen kun je voor de optie ‘niet geteld’ kiezen. Deze
punten worden donkerrood.
Zijn alle punten geteld, dan is het een kwestie van op de blauwe knop ‘Terug’ onder het
overzicht klikken. De telling kan daarmee afgesloten worden.

Ga je een dag later verder met je route (wat we niet aanbevelen), dan doe je dat als volgt:




Sluit je telling af, maar upload deze nog niet.
Ga op het moment dat je weer verder telt via de knop ‘Bewerk / upload bezoeken’ naar de
telling.
Klik op de telling en kies voor ‘Waarnemingen toevoegen/bewerken’

C. Uploaden





Je bezoek staat in het overzicht ‘Bewerk/upload bezoeken’.
Hier kun je eventueel je tel- en kopgegevens nog aanpassen.
Is echter alles geteld en ingevoerd, kies dan ‘upload’.
Je gegevens worden dan in de database van Sovon geplaatst en meteen gecontroleerd.

Van bijzondere of onwaarschijnlijke aantallen of soorten verschijnt achteraf een lijstje ter controle.
Je kunt deze dan nog even controleren, eventueel aanpassen en/of bevestigen.

D. Testen van de app
Wil je de app eerst even testen, dan is dat geen enkel probleem. Via de optie ‘Bewerk/upload
bezoeken’ is een oefentelling eenvoudig te verwijderen. Klik lang op de telling en kies voor ‘Verwijder
bezoek’.

3. Vragen?
Heb je vragen over het gebruik van Avimap voor je MUS-tellingen? Je kunt je vraag op twee manieren
stellen:



Via het forum op http://forum.sovon.nl
Via een mailtje naar de helpdesk: helpdesk@sovon.nl
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