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Deelhandleiding uploadportal NEM VTT 
 

De Steunstichting VZZ, onderdeel van de Zoogdiervereniging, is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke 
voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van de Zoogdiervereniging; 
opdrachtgever vrijwaart de Stichting VZZ voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en de 
Zoogdiervereniging, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is 
vervaardigd. 
 
© Zoogdiervereniging 
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1 Verwerken van de uitgewerkte data 

Deze handleiding is een deelhandleiding van de handleiding van het meetnet 
NEM Vleermuis Transect Tellingen (NEM VTT) van het Bureau van de 

Zoogdiervereniging (BvdZV) en het CBS (zie 
http://www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen voor de 

overige deelhandleidingen). In NEM VTT worden routes gereden terwijl met een 
Batlogger vleermuisgeluiden worden opgenomen. Nadat de routes zijn gereden 
en de opnames zijn geanalyseerd en uitgewerkt, zijn de data klaar om aan het 

meetnet geleverd te worden. Vervolgens worden hiermee de trends berekend.  
 

1.1 Uploadportal 

De data worden naar het BvdZV gestuurd via de uploadportal. De uploadportal is 

een website ontworpen enkel en alleen voor het opladen van data en is daarom 
sober vorm gegeven.  

Wanneer de data zijn opgeladen, kunnen deelnemers de route zien op een kaart 
op de website. Vanuit het BvdZV worden de determinaties gevalideerd en krijgen 
deelnemers een email als dat gebeurd is. Zij kunnen op de website zien of de 

originele determinatie aangepast is. 
 

In de volgende paragraaf wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe de uitgewerkte 
data worden opgeladen. In de daarop volgende paragraven wordt uitgelegd hoe 
je de eenmaal opgeladen data kan wijzigen en hoe je overzichten kan bekijken. 

 
Voor de uploadportal-website http://vleermuistransecttellingen.ndff.nl/ moet je 

je eerst registeren.  
 

 
Figuur 1: Begin scherm van de uploadportal 

 
1: Click op <<registeren>> 

2: Voer de gevraagde informatie in. De gebruikersnaam mag van alles zijn, ook 
een groepsnaam. 
3: Wanneer je geregistreerd bent krijg je een bericht (e-mail). Dit gaat –nog- 

niet automatisch en kan dus een dag duren.  
 

Na de registratie kun je inloggen en data gaan opladen. 
1: Click op <<inloggen>> en vervolgens op <<inloggen>> 
 

Je hebt de keuze uit drie menu’s: 

http://www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen
http://vleermuistransecttellingen.ndff.nl/
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<<Tellingen>> 
<<Routes>> 

<<Uitloggen>> 
 

Onder <<Tellingen>> kun je nieuwe tellingen invoeren en oude tellingen 
bekijken en wijzigen.  
Onder <<Routes>> kun je routes bekijken en wijzigen.  

Via <<Uitloggen>> verlaat je de website. 
 

 De data die worden opgeladen bestaat uit een aantal bestanden: 
1: Exportbestand (csv-bestand, zie ‘handleiding Batexplorer’ 
2: Alle geluidsbestanden die in de exportbestand worden genoemd (de xxx.wav 

en xxx.xml-bestanden) 
3: overige bestanden. Dit zijn de xxx.GPX-bestand, route.kml, xxx.xml-

bestanden 
Deze bestanden staan onder je ‘projectmap’ zie ‘handleiding Batexplorer’. 
 

Het portal heeft een paar hoofdschermen: 
1) tellingen overzichtsscherm (overzicht alle tellingen, figuur 2) 

2) telling scherm (overzicht van één telling, figuur 3) 
3) bestanden-upload scherm (via dit scherm worden de bestanden 

opgeladen, behalve het exportbestand en het GPX-bestand, figuur 4) 
4) route overzichtsscherm (overzicht van alle geregistreerde routes) 

 

 

 
Figuur 2: Tellingen Overzichtsscherm met de hoofdmenu’s Tellingen, Routes en 

Uitloggen. Zie paragraaf 1.1.2 voor verdere uitleg. 
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Figuur 3: Telling Overzichtsscherm, zie paragraaf 1.1.3 voor verdere uitleg 

 

 
Figuur 4: Bestand-upload scherm, zie paragraaf 1.1.1 voor verdere uitleg 

 

 

1.1.1 Het opladen van data 

Wanneer je voor de eerste keer data gaat opladen, bestaat je route nog niet in 

het systeem. Die moet je daarom eerst aanmaken, dat gaat gelijk met het 
opladen van je eerste telling. Dat doe je onder het menu <<Tellingen>>, zie 

paragraaf 1.1. Wanneer je al een route hebt dan voeg je de telling toe aan die 
route. Dit doe je dus vanaf het moment dat je route al bestaat. Aan een route 

zullen dus steeds meer tellingen gekoppeld worden.  
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Tellingen toevoegen doe je onder ook het menu <<Tellingen>>. 

 
1) Kies menu <<Tellingen>> 

2) Kies <<nieuwe telling>> (zie figuur 5) 
3) Als eerste keer op een nieuwe route: kies onder het kopje ‘route’ via het 

pijltje/driehoekje voor de route naam: ‘nieuw’ en vul onder kopje ‘route 

naam’ de juiste naam in. Dit is de naam die met het team en het BvdZV is 
afgesproken. Zie figuur 6. 

 Als tweede of volgende keer op een route: kies onder het kopje ‘route’ via 
 het pijltje/driehoekje de routenaam die met het team en het BvdZV is 
 afgesproken.  

Kies vervolgens het GPX-bestand van je route (zie ‘handleidng 
Batexplorer’). Je kunt ook eventueel later nog een GPX-bestand opladen 

bij een route. 
4) Kies nu het juiste csv-bestand (dit is het export bestand zie ‘handleidng 

Batexplorer’) door op de knop onder het kopje ‘Analyse csv bestand’ te 

drukken. Vervolgens zoek je het exportbestand van de telling op, op je 
computer. 

5) Druk op Upload. Je komt dan in het bestanden-upload scherm terecht. 
 

De route is nu aangemaakt en de eerste telling is er aan gekoppeld. Vervolgens 
kun je de xml en wav bestanden opladen, zie figuur 4. 
 

6) Gebruik het groene knopje links onder << add files>>. Selecteer 
vervolgens de .xml en .wav bestanden die in het export bestand staan. Als 

het goed staan deze in je ‘projectmap’ (zie ‘handleiding Batexplorer’). Dat 
zijn de opgenomen en geanalyseerde geluidsbestanden van de telling. Je 
ziet de bestandnamen in het scherm verschijnen, met een 

éénrichtingsverkeersbordje er achter. Dat betekent dat ze nog niet zijn 
opgeladen. 

7) Klik op de knop <<start upload>>. Die knop is niet meer grijs wanneer je 
bestanden hebt geselecteerd (in stap 6). Onderin zie je de totale op te 
laden megabytes (MB). Tijdens het opladen kun je de voortgang zien. 

Wanneer het opladen gelukt is, is het éénrichtingsverkeersbordje 
veranderd in een groen vinkje per bestand. 

8) Wanneer alle bestanden zijn opgeladen druk je op de knop met <<Klaar 
met uploaden>>. 

 

Als je geen route hoeft aan te maken, kies je bij stap 3 de route waar je een 
telling bij op wil laden. De rest van de stappen is hetzelfde. 

 
Als er tijdens het opladen iets fout gaat verschijnt er boven in het beeld een 
bruin/geel vlak met daarin de foutmelding (zie figuur 7).  

Veel voorkomende fouten zijn: 
Invalid GPX. Je hebt dan geen of de verkeerde GPX bestand aangeboden. Dat 

kan je later verbeteren. 
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Een melding met ‘onbekende soort’ . Er zit een fout in de exportbestand. 
Controleer of je op de juiste manier hebt geëxporteerd (zie ‘handleiding 

Batexplorer’). 
 

Nadat je op de knop <<Klaar met uploaden>> hebt gedrukt krijg je een 
overzicht te zien van de net opgeladen data. In de gele balk staan eventueel nog 
dingen die nog moeten worden gedaan of aangevuld (zie figuur 7). Dat wordt in 

paragraaf 1.1.3 behandeld. 
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Figuur 5: Nieuwe route en telling aanmaken via menu tellingen 

 

 
Figuur 6: Nieuwe route en telling aanmaken. Let op dat je de goede 

(afgesproken) naam van de route gebruikt. 

 

 
Figuur 7: Overzicht van een net aangemaakte telling zonder dat alle bestanden 

zijn opgeladen. In het gele vlak staat een melding dat bestanden nog opgeladen 

moeten worden. 
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1.1.2 Het wijzigen van de data via de portal 

 
 
Het wijzigen van de data gaat via overzichtsschermen.  
Daar kun je ook komen door vanuit het hoofscherm het menu <<Tellingen>>  

en dan <<Overzicht>> te kiezen. In het tellingen overzichtsscherm (figuur 2) 
kun je alle tellingen zien, ook die van andere teams of teamgenoten. Via het 

knopje <<Filter>> kun je kiezen welke tellingen je ziet. Alleen je eigen tellingen 
kun je nader bekijken en/of wijzigen of bewerken. 
Bij elke telling staat de tijd van de laatste bewerking, de tijd dat de telling is 

aangemaakt/opgeladen en of deze compleet is. 
Onder compleet kunnen drie meldingen staan: 

<<Alle Wav & xml geupload>>: de telling is compleet 
<<nee, voeg wav & xml toe>>: de geluidsbestanden missen. Via de blauwe 

linktekst kun je de bestanden aanvullen. Je komt dan in het bestanden-upload 
scherm terecht. 
<<gpx ontbreekt>>: het gpx bestand mist. Via de blauwe linktekst kun je het 

GPX bestand opladen. 
 

Achter je eigen tellingen staan twee knoppen: <<Bekijk>> en <<Bewerk>>.  
Via <<Bekijk>> kom je in het overzichtsscherm van een telling. Boven in het 
gele vlak staat wat er nog moet gebeuren. Via de blauwe link kun je de acties 

uitvoeren (zoals het opladen van missende bestanden). 
 

Wanneer je aan het opladen bent en op de knop <<Klaar met uploaden>> drukt 
kom je terecht in het telling overzichtsscherm. Boven in het gele vlak staat wat 
er nog moet gebeuren. Via de blauwe link kun je de acties uitvoeren (zoals het 

opladen van missende bestanden). 
 

Als je niet weet welke bestanden opgeladen moeten worden, ga dan naar het 
tellingoverzicht en dan <<Bekijk>>,vervolgens klik op de bruine balk met de 
tekst : <<Klik hier om de bestanden aan te vullen>>. Er verschijnt dan een lijst 

van bestanden die het systeem nog verwacht op basis van het opgeladen 
exportbestand (zie figuur 8). 

 
Via <<Bewerk>> kun je kiezen om een nieuw exportbestand op te laden (via 
<<telgegevens>> of om het GPX-bestand op te laden (via <<gpx>>).   

 
 

Het wijzigen van data is soms noodzakelijk omdat er data ontbreken, of er 
verkeerde data zijn opgeladen. Het is momenteel nog mogelijk om data te 

veranderen nadat deze gevalideerd zijn (zie 1.1.3). Doe dat echter niet. 

http://acc.vleermuizen.ndff.nl/telling/files/33
http://acc.vleermuizen.ndff.nl/route/update/31
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Figuur 8: De lijst van bestanden die nog opgeladen moeten worden voor een 

telling. De lijst wordt zichtbaar in het bestanden-upload scherm door op de 

bruine balk te klikken. 

 

1.1.3 Het raadplegen van data via de portal 

Via de portal kun je verschillende zaken controleren. 

In het route overzichtsscherm kun je controleren of de route al is geregistreerd 
en welke andere routes er allemaal zijn.  
 

In het tellingen overzichtsscherm kun je alle tellingen zien en controleren of 
‘jouw’ telling al is opgeladen en of er nog zaken moeten gebeuren (zie vorige 

paragraaf 1.3.2). 
In het telling overzichtsscherm kun via de knop <<Bekijk>> de details van een 

telling zien. Vanuit het telling scherm (figuur 3) kun je de wav en xml bestanden 
downloaden en zo afspelen, door op de blauwe linktekst te klikken. Verder zie je 
de soortnaam, tijdstip, piek frequentie (Peak), maximale of hoogste frequentie 

(MaxP), minimale of laagste frequentie (MinP), puls lengte (CL) van de opname 
zien. Ook wordt aangegeven of de determinatie gevalideerd is. Als de balk van 

een opname rood is, dan is de soortnaam veranderd door de validator (zie figuur 
9). Onder de kolom ‘gevalideerd’ staat dan ook ‘ja’. Vergelijk dan de soortnaam 
in het originele exportbestand met de soortnaam in het scherm. Zo kun je zien 

wat er fout is gegaan. Verander gevalideerde data niet meer zonder afstemming 
met BvdZV. 

Onder het informatie-icoontje, uiterst rechts, staat de detail informatie van ene 
opname. 
 

Ook kun je via het tabblad <<Kaart>> de routes en tellingen op een kaart zien 
(deze functionaliteit is nog in ontwikkeling). 
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Figuur 9: Telling overzicht. De bovenste twee determinaties zijn veranderd (de 

balk is rood). 

  
 




