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Login scherm Mobiel Dashboard Klik op de streepjes voor ‘thuis’ 
voor het Menu - Elke keer bij 

het opstarten opnieuw 
synchroniseren voor een goede 

werking.

Login en gebruik van de Mobiele app
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Instructies
Voor rapportering via de interne plattegrond van de kas – Start vanuit “Kaart”.

Voor rapportering los van een specifieke locatie in de kas – Start vanuit “Nieuw 

rapport”. Dit zal de rapporten opslaan bij de geregistreerde gps locaties waar de 

rapportering gebeurde tijdens het scouten en zal niet getoond worden in de 

plattegrond.

Wanneer begonnen met scouten in de kas toont de algemene kaart de locatie waar je 

je bevindt en kan je op elk moment de kas-omtrek zien. 



5

Rapportering –
Installatie van 
vangplaten via 
Nieuw rapport
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Klik op Nieuw rapport Selecteer je bedrijf Bij meerdere locaties van 1 
bedrijf verschijnt hier een lijst. 

Kies de juiste locatie. 
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Kies Installatie vangplaat. Number in line: nummer van de vangplaat in de rij.
Rij nummer: nummer van de rij waar je staat.

Poot nummer: nummer van de poot/paal waar je 
staat.

Kies de soort vangplaat: blauw, 
geel of delta val. 
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Controleer de ingevoerde 
gegevens. Hier is ook een 
mogelijkheid om foto’s en 
notities toe te voegen. Zie 

volgende sheet

Er kan een notitie bij de 
vangplaat worden gevoegd, Klik 
op ‘Tekst notitie’ en vul de tekst 

in en klik op ‘Ok’

Foto toevoegen: klik op ‘Neem 
een foto’ je komt in een scherm 
waarmee een foto kan worden 
genomen. Neem de foto en klik 
op ‘Opnieuw als foto niet goed 

is of ‘Ok’ wanneer wel. 
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Er kan ook een eerder genomen 
foto worden toegevoegd via 

‘Voeg een foto toe’. Klik hier op 
en selecteer de gewenste foto.

Als alles is geregistreerd klik 
dan op ‘Bewaar/Opslaan’.

.
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Rapportering 
Vangplaten via Nieuw 

rapport
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Kies op het beginscherm “Nieuw 
rapport” en selecteer je bedrijf.

Bij meerdere locaties van 1 
bedrijf verschijnt hier een lijst. 

Kies de juiste locatie

Kies Vangplaten
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Kies een vooraf geïnstalleerde 
vangplaat uit de lijst die je wilt 

scouten/tellen.

Vul de tellingen in. Bij geen 
waarneming van het plaaginsect 

hoeft niets worden ingevuld.

Controleer de ingevoerde gegevens. 
Hier is ook een mogelijkheid om foto’s 

en notities toe te voegen. Hoe, is te 
vinden onder het kopje: Installatie van 

vangplaten via ‘Nieuw rapport’
Klik op Opslaan/Bewaar
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Ga met het pijltje bovenin terug 
naar het scherm hierboven en 
klik op de volgende vangplaat 

uit de lijst voor de volgende 
waarneming.
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Rapportering –
Ad hoc vangplaten 
via Nieuw rapport

Note – Ad hoc/Niet-permanente vangplaten zijn 
vangplaten die geen vaste locatie in de kas hebben.

Vangplaten lokaliseren in een vaste locatie (gelinkt met 
pad & paal) kan in de tab “Vangplaten”.
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Kies op het beginscherm “Nieuw 
rapport” en selecteer je bedrijf.

Bij meerdere locaties van 1 
bedrijf verschijnt hier een lijst. 

Kies de juiste locatie

Kies Ad hoc vangplaat 
observaties.
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Pad & Paal nummer zijn 
automatisch ingegeven op basis 

van gps.

Controleer de ingevoerde gegevens. Hier is 
ook een mogelijkheid om foto’s en notities toe 
te voegen. Hoe, is te vinden onder het kopje: 
Installatie van vangplaten via ‘Nieuw rapport’

Klik op Opslaan/Bewaar

Vul de observatiegegevens en 
klik op ‘Controleer verslag’.
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Rapportering –
Nuttigen via Nieuw

rapport
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Kies op het beginscherm “Nieuw 
rapport” en selecteer je bedrijf.

Bij meerdere locaties van 1 
bedrijf verschijnt hier een lijst. 

Kies de juiste locatie

Kies Nuttigen



19

Vul de observatiegegevens in 
en klik op ‘Controle verslag voor 

verzending’.

Controleer de ingevoerde gegevens. Hier 
is ook een mogelijkheid om foto’s en 

notities toe te voegen. Hoe, is te vinden 
onder het kopje: Installatie van vangplaten 

via ‘Nieuw rapport’

Vul rij – en poot/paalnummer in. 
Ook kan je bij Sectie aangeven 
of het links of rechts is. Vul de 

observatiegegevens in.
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Je komt weer in het 
bovenstaande scherm terecht. 
Klik opnieuw op Nuttigen als je 
een nieuwe waarneming wilt 

doen..
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Rapportering –
Ziekten en plagen via 

Nieuw rapport
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Kies op het beginscherm “Nieuw 
rapport” en selecteer je bedrijf.

Bij meerdere locaties van 1 
bedrijf verschijnt hier een lijst. 

Kies de juiste locatie

Kies Ziekten en Plagen
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Vul rij – en poot/paalnummer in. Ook 
kan je bij Sectie aan geven of het links 

of rechts is. Vul de 
observatiegegevens in.

Via dit scherm kunnen per plaag 
notities en/of foto’s worden 

toegevoegd aan het rapport. Hoe dit 
werkt is te vinden onder het kopje: 

Installatie van vangplaten via ‘Nieuw 
rapport’

Controleer ingevoerde 
gegevens en ook hier een 
mogelijkheid om foto’s en 

notities toe te voegen (hoe, zie 
vorige plaatje)
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Je komt weer in het 
bovenstaande scherm terecht. 

Klik opnieuw op Ziekten en 
plagen als je een nieuwe 

waarneming wil doen..
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Rapportering via 
Kaart
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Klik op het beginscherm op Kaart, 
bovenstaand scherm verschijnt. Door op       
te klikken zoom je in op je huidige locatie.

Klik op de kas die je wilt scouten. Bovenstaand scherm verschijnt. 
Klik op de 
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Bovenstaand scherm verschijnt. Dit is de 
schematische weergave van de kas.

Rechts in het scherm een aantal opties 
voor dit scherm, deze zijn niet nodig voor 

het scouten zelf.

Zoom in om de paden te zien, 
zoals hier. 

Klik op Schematische kaart
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Observations - Bij elke keuze moet er 
daarna een punt worden gekozen om 
bij te rapporteren/scouten. Klik op dit 
punt en de selectie kleurt blauw. Klik 

op de blauwe Plus

Selecteer de actie die je wilt doen. 
Dit werkt voor de rest hetzelfde als 
scouten via ‘Nieuw rapport’ met het 
verschil dat door de plattegrond de 

rij/pad nummer en sectie al zijn 
ingevuld

Kies bovenin wat je wilt 
monitoren: Observations, 
plakvallen/vangplaten of 

kolonies/hommels
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Ad hoc vangplaten – Rij & poot 
nummer zijn automatisch ingegeven 

op basis van de plattegrond.
Vul de observatiegegevens in

Nuttigen –Vul de 
observatiegegevens in.

Ziekten & Plagen –Vul de 
observatiegegevens in.
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Voor installatie (dus een nieuwe 
vangplaat) selecteer ‘Installatie 

Vangplaat’.

Vul de relevante gegevens in –
Hoeveelste vangplaat in de rij? Wat 

voor vangplaat; blauw, geel, 
deltaval. Rij en pootnummer zijn al 

ingevuld op basis van de 
plattegrond. Klik op ‘Bewaar’.

Plakvallen - Kies een locatie om 
de vangplaat te installeren door 
een vakje te selecteren. Klik dan 

op de
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Klik op ‘Vangplaat waarneming’ Vul de tellingen in. Controleer de 
ingevoerde gegevens. Hier is ook een 

mogelijkheid om foto’s en notities toe te 
voegen. Hoe, is te vinden onder het kopje: 

Installatie van vangplaten via ‘Nieuw 
rapport’ Klik op Opslaan/Bewaar.

Plakvallen/vangplaten - Voor het tellen 
van een geïnstalleerde vangplaat, klik je 
op de juiste vangplaat in de plattegrond. 

Klik dan op het blauwe
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Je komt dan terug in 
bovenstaand scherm en kan de 
volgende vangplaat aanklikken.

Nadat er op ‘Bewaar’ is geklikt 
kom je terug in het 

bovenstaande scherm. Klik op 
het pijltje terug. 
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Plattegrond
Algemene 

Functionaliteiten
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T-Gangpad Scherm delenPlattegrond - Uitgezoomd

Minimaliseer
knoppen lijst

Deel scherm

Zoom out

Aanpassen 
kap lengte, 
(Alleen 
nodig bij het 
intekenen 
van de kas).
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Handleiding
Online website
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www.agritask.com
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LOG IN

Log In met dezelfde 

gebruikersnaam en 

wachtwoord als in de 

mobiele App.
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Startpagina

Laatste bekeken
Wereldkaart

Overzicht kassen/locaties
Foto’s genomen met app

Menu

Overzicht per plaag/nuttige

Zoomfunctie

Zoekfunctie



Kaarten
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Observaties uit de kas Kaarten

Scout monitoring kaart
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Scouting Kaart

2) Vul naam locatie in 
en kas verschijnt

1) Klik op Zoeken

De route die de scout heeft gelopen is zichtbaar

4) Klik op een bolletje en 
dit overzicht verschijnt.

3) Optioneel in te vullen

Klik op sluiten /close om terug 
te gaan naar Startpagina

Filters om gegevens wel of 
niet te tonen

Mogelijkheid wijzigen 
scout datum

Mogelijkheid 
filteren gegevens



Vangplaten
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Observaties uit de kas Vangplaten

Gegevens vangplaat plekken
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Overzicht vangplaten installatiegegevens

Zoek naar een specifiek locatie

Zoek op datum

Selectie mogelijk; welke 
kolommen te zien in het overzicht

Mogelijkheid exporteren 
van gegevens naar Excel
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Geinstaleerde vangplaten

Vangplaat waarnemingen

Ga vanuit dit scherm via het menu Veldgegevens naar het 
scherm ‘Vangplaat waarnemingen’ voor de scout gegevens
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Selecteer vangplaten

Vangplaten - Grafiek

Knop om te 
wisselen 
tussen 
grafiek en 
tabel

Filter gegevens, 
telers, locatie, 
kassen, …

Selecteer locatie 
die je wil bekijken

Selecteer observaties 
die je wilt bekijken

Klik op een naam om deze te 
verbergen of juist te tonen in 
de grafiek.

Kies de soort grafiek



Ziekten en plagen
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Observaties uit de kas Ziekten en Plagen

3 weeks summary
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3 Weeks Summary
Mogelijkheid wijzigen 
scout datum

2) Typ hier de naam van de locatie1) Zoek naar een locatie

4) Klik op Sluiten/Close om terug 
te gaan naar de Startpagina

Mogelijkheid tot 
filter op 
plaag/nuttige
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Observaties uit de kas Ziekten en Plagen

Alle metingen
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Ziekten en Plagen – Tabel met alle metingen

Verander 
naar grafiek

Filter gegevens: 
teler, locatie, kassen

Zoek op datum
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Selecteer observaties 
die je wil bekijken

Ziekten en Plagen – Grafiek met alle observaties

Selecteer locatie 
die je wil bekijken

Verander 
naar tabel

Klik op een naam om deze 
te tonen of te verbergen 
in de grafiek

Filter gegevens, 
telers, locatie, kas 
…
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Observaties uit de kas Ziekten en Plagen

Kaart per plaag
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Kaart per plaag

1) Zoek naar een locatie
2) Typ hier de naam van de locatie

3) Klik op een blokje om scout gegevens te zien

4) Klik op Sluiten/Close om terug 
te gaan naar de Startpagina

Mogelijkheid wijzigen 
scout datum

Mogelijkheid 
tot filter op 
plaag/nuttige
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Observaties uit de kas Ziekten en Plagen

Wekelijkse kaart 
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Wekelijkse kaart

1) Zoek naar een specifieke teler 
of locatie

2) Klik op het vierkantje en een overzicht 
van alle tellingen van de geselecteerde 
datums wordt getoond.

3) Klik op Sluiten/Close om terug te 
gaan naar de Startpagina

Mogelijkheid wijzigen scout datum



Bij vragen, neem 
contact op met je 

specialist!


