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Korte handleiding WrnPro Mobiel. 
versie 1.3 

 

Heeft u na het lezen van deze handleiding vragen over WrnPro of WrnPro 
Mobiel? 

Wij staan voor u klaar, u kunt ons bereiken via support@wrnpro.nl. 
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1. Het openingsscherm 

WrnPro Mobiel start op met het 
openingsscherm zoals hiernaast is 
afgebeeld. De eerste keer of na een update 
kan dit scherm wat langer blijven staan 
omdat er dan ‘onder water’ databases 
worden bijgewerkt. Normaliter verdwijnt dit 
scherm na 1 a 2 seconden. 

Als WrnPro Mobiel verwijst naar de test-
omgeving (dat is standaardgedrag na 
installatie!) dan staat onder de account-en 
user-informatie het woord 
“TESTOMGEVING”. 
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2. De eerste keer opstarten. 

Als WrnPro Mobiel voor de eerste keer 
wordt opgestart wordt allereerst gevraagd 
naar  gebruikersnaam, wachtwoord en 
bedrijfsnaam. Deze gegevens zijn zowel 
voor het downloaden van de 
projectgegevens nodig, als voor het te zijner 
tijd uploaden van de gegevens. 

Na het invoeren van de genoemde 
gegevens start automatisch de download 
van stam- en projectgegevens. Deze 
download zal een aantal minuten duren, 
afhankelijk van de snelheid van uw toestel 
en de hoeveelheid gegevens. 

Mocht één van de ingevoerde 
inloggegevens niet juist zijn zullen er geen 
projecten worden gedownload. U krijgt hier 
een melding van en u kunt dit altijd later nog 
corrigeren. 

Sowieso controleert WrnPro Mobiel bij elke 
start of er projectgegevens aanwezig zijn. 
Zo niet, dan zal opnieuw gevraagd worden 
om de inloggegevens en zal de download 
opnieuw starten. 

Na elke installatie van een nieuwe versie krijgt u automatisch een scherm te zien met 
daarop de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. 
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3. Het projectenoverzichtsscherm. 

Na het openingsscherm verschijnt het 
projectenoverzichtsscherm. Hier worden alle 
projecten getoond die zijn gedownload. 
Alleen projecten waarvoor de gebruiker is 
gerechtigd worden getoond. 

In de lijst staat per project onder elkaar de 
code en de naam van het project. Voor het 
project staat een icoon dat aangeeft: 

 (pen) 

project is gewijzigd sinds de laatste 
download/upload 

 (samenvoegen) 

projectdata mobiel is gewijzigd (een merge-
symbool), 

 ( verkeersbord) 

of dat het project op het huidige tijdstip niet 
geldig is. 

De lijst is gesorteerd op eerst het al dan niet gewijzigd zijn, waarbij de gewijzigde 
projecten bovenaan staan, en daarna op de waarde van de project-code. 

Vanuit het projectenoverzichtsscherm komt u door op een projectregel te klikken in het 
detailscherm van het betreffende project, zie hoofdstuk 6. 

Andere opties vindt u in het menu. Verschillende Android-versies hebben andere 
plekken voor het menu. Op de afbeelding in deze handleiding is het menu 
weergegeven door de drie puntjes boven elkaar rechtsboven op het scherm, zoals 
gebruikelijk bij Android 4.x. Bij Android 2.x zal het menu onderin het scherm staan. 

In het menu van het projectenoverzichtsscherm vindt u de link naar het 
instellingenscherm. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 

Ook vindt u hier een optie om snel naar actuele projecten op de huidige locatie te 
gaan, zie hoofdstuk 5. 
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4. Het instellingenscherm 

In het instellingenscherm kunt u kiezen 
voor: 

Het invoeren van de accountgegevens 

Naam * 
de gebruikersnaam 

Bedrijfsnaam * 
datgene dat voor .wrnpro.nl staat 

Wachtwoord 
het wachtwoord van de gebruiker 

Controle wachtwoord 
Gebruikersnaam en wachtwoord 
controleren 

Download 

Stamgegevens 
soortenlijst, activiteitenlijst enz. 

Projectgegevens 
De op dat moment geldige projecten voor 
de gekozen gebruiker. 

Locatie-instellingen 

Instellen van gegevens met betrekking tot de locatie. 

Locatie weergave 
Lat/long of RD-coördinaten 

Zoomniveau 
Op welke schaal moet de kaart initiëel worden getoond 

Vergroten iconen 
Op sommige scherm worden de iconen om de waarneningen etc. te tonen erg klein 
weergegeven. Hier kunt u deze iconen vergroten 

OSM-bestand 
Geef de locatie aan van de off-line OpenStreetMap-kaart 

Maximale afwijking 
Geef de maxiale GPS-afwijking waarmee u nog waarnemingen op wilt kunnen voeren. 

Vaste locatie 
Geef een locatie op die gebruikt kan worden als u geen GPS kunt of wilt gebruiken 



Handleiding WrnPro Mobiel  versie 01-02-2019 

Handleiding WrnPro Mobiel  pagina 6 van 18 

Gebruikers-instellingen 

Diverse gebruiks-instellingen. 

Productie wel of niet * 
Geef aan of de data van [bedrijfsnaam].wrnpro.nl of van [bedrijfsnaam].wrnpro-test.nl 
moet worden gebruikt 

Soortinfo onthouden 
Geef aan of na het invoeren van een waarneming de inhoud van de ingevulde velden 
bewaard moet blijven. 

Sorteer soortenlijst 
Geef aan of de laatstegekozen soort bovenaan de soortenlijst moet komen. 

Invoer-notificatie 
Geef aan hoe u geattendeerd wilt worden dat de waarneming is ingevoerd. 

Schermhelderheid 
Pas de schermhelderheid aan op de (weers)omstandigheden. 

Versie-informatie van WrnPro Mobiel 

Toon het scherm zoals in hoofdstuk “De eerste keer opstarten.” 

 

*) Bij het aanpassen van deze instellingen zal WrnPro Mobiel herstarten. 
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5. Actuele projecten op de huidige locatie 

In dit scherm komt u door op het 
projectenoverzichtsscherm te kiezen voor 
“Actuele projecten op deze positie”. U ziet 
dan een tussenscherm terwijl er gezocht 
wordt naar de huidige locatie. Op basis van 
de locatie wordt er gezocht door de 
aanwezige projecten, bezoeken en 
monsters welke actueel zijn, en een gebied 
hebben dat de huidige locatie bevat. 

Een gebied dat bestaat uit een polygoon 
bevat de huidige locatie uiteraard als de 
gps-locatie zich bevindt in de polygoon. 
Multi-polygonen worden hierbij 
ondersteund, maar geen polygonen die 
binnen andere polygonen liggen (exclaves 
dus wel, enclaves niet). 

Een gebied dat bestaat uit een tracé bevat 
de juidige locatie als deze locatie niet verder 
dan 50 meter van een van de lijnen van dat 
tracé af ligt. 

Een gebied dat bestaat uit een punt bevat 
de huidige locatie als die locatie niet verder 
dan 50 meter van dat punt ligt. 

Vanuit dit scherm komt u door op een regel te klikken in het detailscherm van het 
betreffende project, bezoek of monster. Zie respectievelijk hoofdstuk 6, 9 of 12. 
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6. Het projectdetailscherm 

Het prjectdetailscherm toont de velden van 
een project.  

Het veld status kan de tekst “Gewijzigd”, 
“Ongewijzigd” of “Geüpload” bevatten. Dit 
betekent of het project op het mobiele 
apparaat is gewijzigd nadat deze is 
gedownload. 

Daarnaast is dit scherm de ingang voor 
diverse acties op dit project. De links 
hiervoor vindt u in het menu: 

• Bezoeken: toont alle bezoeken van 
het betreffende project. Zie 
hoofdstuk 8. 

• Bezoek toevoegen: Voegt een bezoek 
toe aan het project indien huidige 
datum valt binnen de start- en 
einddatum van het project. Zie 
hoofdstuk 10. 

• Kaart: toont het project tezamen met 
alle onderliggende bezoeken, 
monsters en waarnemingen op de kaart. Zie hoofdstuk 7. 

• Upload: upload het project naar de webserver van WrnPro. Deze optie is in 
bijgaande afbeelding uitgegrijsd omdat het project niet is gewijzigd. Alleen als er 
daadwerkelijk iets is te uploaden zal dit menu-item actief zijn. 

Met de mobiele applicatie kunt u de instellingen van een project NIET wijzigen. 



Handleiding WrnPro Mobiel  versie 01-02-2019 

Handleiding WrnPro Mobiel  pagina 9 van 18 

7. De kaart 

Op het kaartscherm wordt op een gekozen 
kaartondergrond de project-, bezoek-, 
monster- en waarnemigsgrenzen getoond. 

Daarbij wordt van de entiteit waarvoor de 
kaart wordt getoond alle onderliggende en 
bovenliggende gegevens getoond. 

Voorbeeld: van een monster worden dus alle 
waarnemingen getoond, plus het bezoek 
waarvan dit monster deel uitmaakt, en idem 
voor het project. Andere bezoeken van dat 
project worden dus niet getoond. 

De kleuren zijn conform de webapplicatie 
van WrnPro: Blauw voor de projectgrenzen, 
groen voor bezoekgrenzen en geel voor 
monstergrenzen. 

Via het menu kan gekozen worden voor 
diverse kaartondergronden van Google, 
Bing, OpenStreetMap en Topgrafische 
(TOP25) kaarten. 

Een puntwaarneming (rood bolletje) is 
aanklikbaar waarbij de abundantie, 
soortnaam, datum en tijd worden getoond. 

U kunt zelf kiezen welke kaartondergrond u wilt gebruiken. De online-kaartensoorten 
(Google maps, Google straatkaarten, Bing kaarten, Bing straatkaarten en Bing hybride 
kaarten) zijn altijd als keuze beschikbaar. Maar uiteraard heeft u hiervoor wel een 
internetverbinding in het veld nodig. 

Offline-kaarten zijn ook mogelijk: OpenStreetMap-kaart en de Kadaster Top25-kaarten. 

Voor beide kaartsoorten is een download beschikbaar: 

• OpenStreetMap, Heel Benelux met een extra grensstrook: 
http://aca6333c55b39fb6ba39-
4f6e6337cfcae676e2c15a3e26353f9b.r75.cf3.rackcdn.com/benelux_plus.rar 

• Top25: http://aca6333c55b39fb6ba39-
4f6e6337cfcae676e2c15a3e26353f9b.r75.cf3.rackcdn.com/Top25_NL.sqlitedb 
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8. Het bezoekenoverzicht 

Op dit scherm staan alle bezoeken van het 
gekozen project. Het bezoeknummer en de 
datum worden getoond. Als begin- en 
einddatum verschillend zijn worden deze 
beide getoond, anders wordt slechts 
eenmaal de datum getoond. 

Ook hier staat weer een icoon voor de regel 
die aangeeft of een bezoek is gewijzigd. Zie 
hiervoor ook het hoofdstuk “Het 
projectenoverzichtsscherm.” 

De lijst is gesorteerd op eerst het al dan niet 
gewijzigd zijn, waarbij de gewijzigde 
bezoeken bovenaan staan, en daarna op de 
waarde van het bezoeknummer. 

Vanuit het bezoekenoverzicht komt u door 
op een bezoekregel te klikken in het 
detailscherm van het betreffende bezoek, 
zie hoofdstuk 9. 

De optie om een bezoek toe te voegen vindt 
u in het menu. Deze optie is alleen actief als 
de huidige datum valt tussen de start- en 
einddatum van het project. 

Voor het scherm om een bezoek toe te voegen zie hoofdstuk 10. 
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9. Het bezoekdetailscherm 

Dit scherm toont de gegevens van een 
bezoek. 

Dit scherm is de ingang voor diverse acties 
op dit bezoek. De links hiervoor vindt u in 
het menu: 

• Bijwerken: hiermee kan het bezoek 
worden aangepast. Deze optie is 
alleen actief als het bezoek mobiel is 
aangemaakt na de laatste download. 
Zie hoofdstuk 10. 

• Verwijderen: hiermee kan het bezoek 
worden verwijderd. Deze optie is 
alleen actief als het bezoek mobiel is 
aangemaakt na de laatste download. 
Let op: Ook eventuele onderliggende 
monsters en waarnemingen worden 
verwijderd. U krijgt hiervoor ook een 
duidelijke waarschuwing als u voor 
deze optie kiest. 

• Monsters: toont alle monsters van het 
gekozen bezoek. Zie hoofdstuk 11. 
Deze optie bestaat uiteraard alleen als het protocol van het bezoek monsters 
gebruikt. 

• Monster toevoegen: Voegt een monster toe aan het bezoek. Zie hoofdstuk 13. 
Deze optie bestaat uiteraard alleen als het protocol van het bezoek monsters 
gebruikt en als de datum van vandaag valt binnen de start- en einddatum van 
het bezoek. 

• Waarnemingen: toont alle waarnemingen van het gekozen bezoek. Zie 
hoofdstuk 14. Deze optie bestaat alleen als het protocol van het bezoek GEEN 
monsters gebruikt. 

• Waarneming toevoegen: Voegt een waarneming toe aan het bezoek. Zie 
hoofdstuk 16. Deze optie bestaat uiteraard alleen als het protocol van het 
bezoek GEEN monsters gebruikt en als de datum van vandaag valt binnen de 
start- en einddatum van het bezoek.. 

• Kaart: toont het bezoek tezamen met alle onderliggende monsters en 
waarnemingen en het bovenliggende project op de kaart. Zie hoofdstuk 7. 
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10. Een bezoek opvoeren of wijzigen 

Op dit scherm kunnen alle velden van een 
bezoek worden aangepast. Dit zijn de vaste 
velden als bezoeknummer en datumvelden, 
zowel als velden die afhankelijk zijn van het 
gekozen protocol. Ook extra variabelen die 
zijn toegekend aan het project en betrekking 
hebben op bezoeken worden hier getoond. 

Een nieuw bezoek krijgt altijd de locatie van 
het bovenliggende project. Dit is niet aan te 
passen. 
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11. Het monsteroverzicht 

Op dit scherm staan alle monsters van het 
gekozen bezoek. Het monsternummer en de 
datum worden getoond. Als begin- en 
einddatum verschillend zijn worden deze 
beide getoond, anders wordt slechts 
eenmaal de datum getoond. 

Ook hier komt weer een icoon voor de regel 
die aangeeft of een bezoek is gewijzigd. Zie 
hiervoor ook het hoofdstuk “Het 
projectenoverzichtsscherm.” 

De lijst is gesorteerd op eerst het al dan niet 
gewijzigd zijn, waarbij de gewijzigde 
monsters bovenaan staan, en daarna op de 
waarde van het monsternummer. 

Vanuit het monsteroverzicht komt u door op 
een monsterregel te klikken in het 
detailscherm van het betreffende monster, 
zie hoofdstuk 12. 

De optie om een monster toe te voegen 
vindt u in het menu. Deze optie is alleen 
actief als de datum van vandaag valt tussen 
de start- en einddatum van het bezoek. 

Voor het scherm om een monster toe te voegen zie hoofdstuk 13. 
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12. Het monsterdetailscherm 

Dit scherm toont de gegevens van een 
monster, en is de ingang voor diverse acties 
op dit monster. De keuze-opties hiervoor 
vindt u in het menu: 

• Aanpassen: hiermee kan het monster 
worden aangepast. Deze optie is 
alleen actief als het monster mobiel is 
aangemaakt na de laatste download. 
Zie hoofdstuk 10. 

• Verwijderen: hiermee kan het monster 
worden verwijderd. Deze optie is 
alleen actief als het het monster 
mobiel is aangemaakt na de laatste 
download. Let op: Ook eventuele 
onderliggende waarnemingen worden 
verwijderd. U krijgt hiervoor ook een 
duidelijke waarschuwing als u voor 
deze optie kiest. 

• Waarnemingen: toont alle 
waarnemingen van het gekozen 
monster. Zie hoofdstuk 14. 

• Waarneming toevoegen: Voegt een waarneming toe aan het bezoek. Zie 
hoofdstuk 16. Deze optie is alleen actief als de huidige datum valt tussen de 
start- en einddatum van het monster. 

• Kaart: toont het monster tezamen met alle onderliggende waarnemingen en het 
bovenliggende bezoek en project op de kaart. Zie hoofdstuk 7. 



Handleiding WrnPro Mobiel  versie 01-02-2019 

Handleiding WrnPro Mobiel  pagina 15 van 18 

13. Een monster opvoeren of wijzigen 

Op dit scherm kunnen alle velden van een 
monster worden aangepast. Dit zijn de vaste 
velden als monsternummer en datumvelden, 
zowel als velden die afhankelijk zijn van het 
gekzoen protocol. Ook extra variabelen die 
zijn toegekend aan het project en betrekking 
hebben op monsters worden hier getoond. 

Een nieuw monster krijgt altijd de locatie van 
het bovenliggende bezoek. Dit is niet aan te 
passen. 
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14.  Het waarnemingenoverzicht 

Op dit scherm staan alle waarnemingen van 
het gekozen monster of bezoek. Het aantal 
en de soort worden getoond.  

Ook hier komt weer een icoon voor de regel 
die aangeeft of een waarneming is 
gewijzigd. Zie hiervoor ook het hoofdstuk 
“Het projectenoverzichtsscherm.” 

De lijst is gesorteerd op eerst het al dan niet 
gewijzigd zijn, waarbij de gewijzigde 
waarnemingen bovenaan staan, en daarna 
aflopend op tijdstip. 

Vanuit het waarnemingenoverzicht komt u 
door op een waarnemingsregel te klikken in 
het detailscherm van het betreffende 
waarneming, zie hoofdstuk 15. 

De optie om een waarneming toe te voegen 
vindt u in het menu. Deze optie is alleen 
actief als het project mag worden gewijzigd. 

Voor het scherm om een waarneming toe te 
voegen zie hoofdstuk 16. 
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15. Het waarnemingdetailscherm 

Dit scherm toont de gegevens van een 
waarneming. 

Dit scherm is de ingang voor de volgende 
acties op deze waarneming: 

- Bijwerken: hiermee kan de 
waarneming worden aangepast. Deze 
optie is alleen actief als de 
waarneming mobiel is aangemaakt na 
de laatste download. Zie hoofdstuk 8. 

- Verwijderen: hiermee kan de 
waarneming worden verwijderd. Deze 
optie is alleen actief als de 
waarneming mobiel is aangemaakt na 
de laatste download. 



Handleiding WrnPro Mobiel  versie 01-02-2019 

Handleiding WrnPro Mobiel  pagina 18 van 18 

16. Een waarneming opvoeren of wijzigen 

Op dit scherm kunnen alle velden van een 
waarneming worden aangepast. Dit zijn de 
vaste velden als bijvoorbeeld aantal en 
soort, zowel als velden die afhankelijk zijn 
van het gekozen protocol. Ook extra 
variabelen die zijn toegekend aan het 
project en betrekking hebben op 
waarnemingen worden hier getoond. 

Als een waarneming wordt toegevoegd zal 
automatisch de huidige datum en tijd 
worden gebruikt als waarnemingstijdstip. 
Ook is de GPS-positie altijd de positie van 
de waarneming. Bij het wijzigen van de 
waarneming worden deze velden knoppen 
waardoor deze ook aangepast kunnen 
worden. 

 

 

 

 

 

De knop “Opslaan” is alleen actief als er een 
geldig aantal is ingevoerd (een aantal van nul 
is toegestaan als het protocol dat aangeeft), 
er een soort is gekozen, en er een geldige 
locatie is. 

De eventuele reden voor het niet kunnen 
opslaan van een waarneming wordt altijd 
boven de Opslaan-knop getoond. 

Bij smalle schermen (minder dan 500 pixels 
horizontaal) schakelt de app automatisch 
over naar een layout waarbij alle data in 1 
kolom staat. 


