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Eerste Login Menu - Elke ochtend bij het 
opstarten opnieuw

synchroniseren voor een goede
werking.

Mobiel Dashboard

Login en doorlopend gebruik van de Mobiele app
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Instructies
Elke gebruiker ziet enkel de telers en locaties die aan zijn account toegewezen zijn. De 

gebruiker van het type “algemene manager” kan alle locaties in het systeem zien en

overzicht houden van wat er gaande is. 

Voor rapportering via de interne plattegrond van de serre – Start vanuit “Kaart”.

Voor rapportering los van een specifieke locatie in de serre – 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. 

Eens aan het scouten in de serre toont de algemene kaart de locatie waar je je bevindt

en kan je op elk moment de serre-omtrek zien. 
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Attentie – In elke stap van het process kan het icoon
aangeklikt worden voor een meer gedetailleerde uitleg
van deze stap.

Proces voor het 
tekenen van de serre
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Kaart – Op elke plek in de wereld waar
zich serres bevinden zijn er clusters met 
cijfers voor snelle identificatie & zoom 
naar jouw locatie. 

Serre-Omtrek – Zoom in om de 
serre(s) te zien.

Klik op een serre
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Klik op        –
“Serre toevoegen” - Start met het tekenen van de 
serre voor deze locatie. Klik hierop.

Selectie van het serre-type –
Algemene serre-types waaruit je kan

kiezen. In het geval van een
uitzonderlijke vorm of samenstelling
kan je deze zelf aanmaken door te

klikken op

Gepersonaliseerde serre – Als de 
serre geen standard type is, kan je 

hier zelf je aangepast type 
aanmaken en opslaan.

1/7
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Voorgevel – Kies 2 punten die 
de basis vormen van je serre. 
Deze voorgevel moet haaks

staan op de kap & rijrichting van 
de serre.

Voorgevel – Na de selectie van 
de basis. De cijfers geven aan
hoeveel paden er zullen zijn.

Je kan het Stappenscherm
minimaliseren door op 

te klikken en maximaliseren
door terug op            te klikken
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Kappen toevoegen/verwijderen –
Indien de berekening van het aantal
kappen incorrect is, kan je kappen

toevoegen/verwijderen vanaf elke kant
van de structuur.

Lengte van de kappen aanpassen –
Kies welke kappen (van/tot) en geef de 

hoeveelheid palen in (van bovenkant
tot basis).

Lengte van de kappen aanpassen –
Korter aan de bovenkant

Telling start 

vanaf links (L) 

of vanaf

rechts (R)

Korter aan

voorgevel (T) 

of aan overkant

startlijn (B)
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Lengte van de kappen aanpassen –
Korter aan de onderkant

Lengte van de kappen aanpassen –
Dit kan ook voor slechts 1 kap. Kies de 

kap dat je wil aanpassen en geef in 
hoeveel palen hier zijn. (van bovenkant

of vanaf basis).

Plaatsing van het middenpad – Het 
middenpad wordt automatisch

getoond. De plaatsing kan aangepast
worden. 

Korter aan

voorgevel (T) of 

aan overkant

startlijn (B)



11

Plaatsing van het middenpad –
Geef aan hoeveel palen zich

bevinden tussen het middenpad
en de basis van de serre. 

T-gangpad - In de tab T-gangpad
geeft je het padnummer in waar de 

T-gang zich bevindt en klik op 
“definieer plaatsing” om verder te

gaan.

Definieer Plaatsing-
● Geef aan hoeveel paden zich

voor en achter het T-gangpad
bevinden

● Kies de methode van telling: 
Continue telling of Lijn overslaan
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Naamgeving kappen –
Verander de manier van 

naamgeving vanaf elke kant van 
het middenpad. De 

geselecteerde kant is blauw. 

Naamgeving kappen – Kies de 
gewenste kant en geef de eerste

kapnaam (kan cijfer of cijfer+letters
zijn) en de volgorde in 
(oplopend/aflopend).

Naamgeving kappen – Aanpassen
onderkant
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Naamgeving rijen - Verander de manier
van naamgeving vanaf elke kant van het 

gangpad. De geselecteerde kant is blauw. 

Naamgeving rijen – Onderzijde
aangepast.

Naamgeving rijen – Bovenzijde
aangepast.
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Na het vervolledigen van de tekening
van de serre kan je de plattegrond

bereiken via de wereldkaart. De knop 
“Structuur aanpassen” start het 

tekenproces opnieuw. 

Klaar!

New Screenshot 

needed, 

“general report” 

is not in the app 

in reality
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Rapportering via 
“Nieuw Rapport”
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Teler – Bij het selecteren van 
“Nieuw rapport” kan elke

gebruiker enkel de telers zien
aan wie hij/zij gekoppeld is

Locaties – De relevante serres
zijn zichtbaar bij elke teler.

Actieschermen – Na het 
selecteren van een serre zie je 

de relevante acties voor
rapportering of installatie van 
vangplaten en hommelnesten

New Screenshot 

needed, this 

shows 

confidential 

customer info
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Rapportering via 
“Kaart”
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Wereldkaart – Op elke plek in de wereld
waar zich serres bevinden zijn er clusters 
met cijfers voor snelle identificatie & 
zoom naar jouw locatie. 

Serre-Omtrek – Zoom in om de 
serre(s) te zien.

Klik op een serre en klik op 
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Serre Plattegrond – Scherm na
inzoomen

Kies een punt om bij te
rapporteren. Het geselecteerde

punt kleurt blauw

Serre Plattegrond- Na het 
klikken op “Plattegrond” krijg je 

deze kaart van de serre

Minimaliseer
knoppenlijst

Scherm 
delen

Zoom uit

Aanpassen –
Pas 
lijnlengte
aan
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Actieschermen lijst
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ObservatieTab
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Rapportering –
Plagen & Ziektes
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Plagen & Ziektes Rapport – Kap & 
Paal nummer zijn automatisch

ingegeven op basis van gps. Vul de 
observatiegegevens in.

Voeg nota’s en/of foto’s toe aan
het rapport.

Kijk na alvorens te versturen.
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Rapportering –
Nuttigen
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Vul de observatiegegevens in. Kijk na alvorens te versturen.Nuttigen Rapport – Kap & Paal 
nummer zijn automatisch

ingegeven op basis van gps.
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Rapportering –
Ongenummerde

Vangplaten

Nota – Niet-permanente vangplaten zijn vallen die geen
vaste locatie in de serre hebben.

Vangplaten localiseren in een vaste locatie (geassocieerd
met pad & paal) kan in de tab “Vangplaten”.
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Ongenummerde vangplaten
rapport– Pad & Paal nummer

zijn automatisch ingegeven op 
basis van gps.

Kijk na alvorens te versturen.Vul de observatiegegevens in.
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Vangplaten Tab
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Rapportering –
Installatie van 

Vangplaten
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Kap & paal nummer selecteren. Vul de 
relevante gegevens in - Type vangplaat, 

nummer in de kap. De naam wordt
automatisch gegenereerd. 

Kies een locatie om de 
vangplaat te installeren



31

Rapportering –
Rapport bij een

Vangplaat
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ActieschermKies een Vangplaat om te
scouten

Vul de observatiegegevens in.
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Hommelnesten Tab
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Rapportering –
Installatie

Hommelnest
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Kap & paal nummer selecteren. Vul de 
relevante gegevens in – Configuratie, 

week, type, verpakking.

Kies een locatie voor het 
hommelnest
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Rapportering –
Rapport bij een

Hommelnest
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ActieschermKies een hommelnest
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Start Timer – Na start van de timer, 
druk op de In/Uit knoppen telkens een

hommel in/uit het nest vliegt. Druk
“Einde” om te stoppen.

Hommelnest activiteit meting Einde - Wanneer klaar, zie je de 
resultaten en kan je het rapport 

opslaan.
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Hommelnest Status Rapport
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Plattegrond
Algemene

Functionaliteiten



41

T-Gangpad Scherm delenPlattegrond - Uitgezoomd

Minimize 
buttons list

Share screen

Center 
Zoom out

Edit mode -
edit lines 
length
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Kies een kap door hierop te
klikken.

Geef de startpaal en eindpaal
aan om de padlengte aan te

passen.

Aanpassingsmodus
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Selecteer de aan te passen
rijen
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Handleiding
Online portaal
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www.agritask.com
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LOG IN

Log In met zelfde
paswoord en
gebruikersnaam als in 
de mobiele App.
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Home Page

Samenvatting
serres

Wereldkaart -
Snel

Laatst bekeken



Scouting Resultaten Overzicht
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Observaties uit de serre Plagen en ziektes
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Plagen en Ziektes – Tabel met alle observaties

Verander
naar
grafiek

Filter gegevens, 
telers, locatie, serres, 
…

Zoek op datum
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Selecteer observaties
die je wil bekijken

Plagen en Ziektes – Grafiek met alle observaties

Selecteer locatie die je 
wil bekijken

Verander
naar
tabel

Klik op een naam om 
deze te verbergen uit
de grafiek

Filter gegevens, 
telers, locatie, serres, 
…
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Plagenkaart

Zoek naar een
specifieke teler of 
locatie
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Wekelijkse kaart

Zoek naar een 
specifieke teler of 
locatie



Hommelnesten
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Observaties uit de serre Plagen en ziektes
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Hommelnesten - Installatiegegevens

Zoek naar een 
specifieke teler of 
locatie

Zoek op datum
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Hommelnesten – Status Hommelnest

Zoek naar een 
specifieke teler of 
locatie

Zoek op datum
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Hommelnesten – Activiteit Hommelnest

Zoek naar een 
specifieke teler of 
locatie

Zoek op datum



Vangplaten
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Observaties uit de serre Vangplaten
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Vangplaten installatiegegevens

Zoek naar een 
specifieke teler of 
locatie

Zoek op datum
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Selecteer vangplaten

Permanent Traps Observations - Graph

Verander
naar
tabel

Filter gegevens, 
telers, locatie, serres, 
…

Selecteer locatie die je 
wil bekijken

Selecteer observaties
die je wil bekijken

Klik op een naam om 
deze te verbergen uit
de grafiek



Scouten
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Observaties uit de serre Kaarten
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Scouting Kaart



Bedankt!


