
Handleiding DB Alerts app  
3 mei 2019  ·  DB Alerts 

De DB Alerts app is vernieuwd en aan de nieuwe eisen en veranderingen aangepast.  

Je kunt de App installeren via de Google Play Store / Apple App Store op je telefoon door te 
zoeken naar DB Alerts. De app is beschikbaar voor devices met Android 6.x of iOS 9.x of 
hoger. 

De nieuwe DB Alerts app is een update van de oude app en zal bij volgende versies 
automatisch worden ge-updatet indien je instellingen op je smartphone hiertoe zijn ingesteld. 
Er zal om 3 machtigingen gevraagd worden: 

• Camera 
• Locatie 
• Opslagruimte 

Deze machtigingen zijn nodig om de app goed te laten functioneren.  

Nog geen lid van Dutch Bird Alerts? Ga naar dutchbirding.nl/register. 

Je kunt onze service een maand lang gratis uitproberen. Wil je daarna gebruik blijven maken 
van DB Alerts, dan dien je een abonnement af te sluiten, zie Lidmaatschap. 

  



Korte handleiding 
Bij het openen van de app kom je in het volgende beginscherm: 

 

In de bovenste kolom kun je van links naar rechts scrollen met de volgende opties: 

Lijst: met het overzicht van de waarnemingen. 

Kaart: een kaart met overzicht van alle waarnemingen. 

Toevoegen: via deze optie kun je een nieuwe waarneming doorgeven. 

Instellingen: hier kun je je persoonlijke instellingen invoeren. 

 

  



Lijst 
In het beginscherm zie je een overzicht van de laatst verzonden waarnemingen. Bij opnieuw 
opstarten vernieuwt de lijst zich, dit kun je ook handmatig doen door het scherm naar beneden 
te trekken. Door de lijst verder naar onderen te scrollen worden oudere waarnemingen 
ingeladen. 
 
Per waarneming zie je een kort overzicht (naam, locatie, tijd) en icoontjes geven extra info: 

• Klokje: waarneming is actief verzonden 
• I: er is ook extra info (mee)gezonden) 
• Fototoestel: er is een foto aan de waarneming toegevoegd 
• Nederlandse of Belgische vlag: geeft het land vaan waarneming aan 

Door op een waarneming te klikken in de lijst opent het detailscherm: 

 

Klik op het pijltje achter het atlasblok (RD) om een Google Maps kaart van de plek van de 
waarneming te bekijken. 



Klik op het pijltje achter de GPS coördinaten om een routebeschrijving naar de plek van de 
waarneming te starten (op basis van de ingestelde navigatie-app). 

Klik bovenaan op de knop INFO om extra informatie over de waarneming te sturen; dit kan 
alleen voor waarnemingen van vandaag. 

Klik bovenaan op het de knop FOTO om een foto aan de waarneming toe te voegen, die 
daarna aan de abonnees verstuurd wordt. 

  



Kaart 
De kaart van Nederland en België toont de pointers van de plekken waar een waarneming 
gemeld is: 

• Door op een pointer te drukken krijg je een algemeen overzicht van de waarneming. 
• Door er nogmaals op te drukken ga je door naar de details van de waarneming. 

 

  



Toevoegen 
Gebruik deze optie om een waarneming (vanuit het veld) door te geven. 
Het menu is aangepast zodat alles in 1 scherm staat en je niet meer meerdere schermen moet 
doorlopen. 
Bij openen krijg je eerst de vraag of je de Nederlandse of Belgische soortenlijst/nomenclatuur 
wilt gebruiken voor het verzenden van je keuze: 

   

Maak je keuze en ga verder. 

Kies in het volgende scherm de soort die je wilt doorgeven door op het bekende loepje te 
klikken: 

 

Kies de soort in het overzicht: 

 



Je komt nu in het volgende menu/overzicht: 

 

Je doorloopt stap voor stap het menu, waarin het volgende gevraagd wordt: 

• Locatie 
Deze wordt automatisch door de GPS van je toestel bepaald en staat in het veld GPS 
aangegeven. Indien je de plek via een kaartje wilt doorgeven (bijvoorbeeld wanneer je 
een waarneming van een derde wilt doorgeven), klik je op het pijltje achter de GPS 
coördinaten. Het kaartje zal verschijnen en je kunt via het kaartje de juiste plek opzoeken 
en door deze met je vinger aan te klikken en de speld exact neer te zetten.  
Klik rechtsboven op Verder als je de juiste plek hebt aangegeven, je komt weer terug in 
het doorgeefscherm. 

• Kies dan de Zekerheid uit het menu, je keert automatisch terug in het doorgeefscherm 
• Kies dan de Tijd & Gedrag uit het menu, je keert automatisch terug in het 

doorgeefscherm  



• Onder Zelf gezien? kun je aangeven of je de vogel zelf hebt gezien of dat je de 
waarnemingen via derden (Nee, via mij gehoord) hebt doorgekregen. Je keert 
automatisch terug in het doorgeefscherm 

• In de volgende optie moet je Extra Informatie doorgeven. Extra informatie is verplicht, 
maar houd het kort, bondig en informatief. Druk dan rechtsboven weer op Verder, je 
keert automatisch terug in het doorgeefscherm. 
 

 
 

Je kunt direct een of meerdere foto(‘s) meesturen onder de optie Klik hier om foto’s toe te 
voegen, je krijgt de volgende vraag: 
 

 
 

Bij het kiezen van de optie: 

• Camera: kun je een foto maken en die verzenden 
• Foto bibliotheek: kun je een foto toevoegen die reeds opgeslagen is op je telefoon 
• Annuleren: je keert weer terug naar het overzicht zonder een foto toe te voegen 

De foto wordt direct toegevoegd en wordt zichtbaar in het doorgeefscherm.  

  



Als je bovenstaande gegevens hebt ingevuld en klaar bent, contoleer nog eens het 
doorgeefscherm of alles juist staat ingevuld en klik dan rechtsboven op de optie Verder 
rechtsboven aan. Je krijgt dan de volgende vraag: 

 
 
Bij het kiezen van de optie: 

• Verzenden: de waarneming wordt opgeslagen en ook actief verzonden naar alle 
gebruikers 

• Opslaan + lokaal verzenden: de waarneming wordt alleen opgeslagen; alleen vogelaars 
met een actief lokaal profiel krijgen de waarneming actief verzonden 

• Annuleren: je keert weer terug naar het overzicht zonder de waarneming te verzenden 

 
Nadat je een keuze gemaakt hebt zal de waarneming opgeslagen of verzonden worden en keer 
je terug naar het hoofdscherm.  

 

 

  



Achteraf info of foto’s toevoegen 
Je kunt achteraf ook nog extra info of een foto toevoegen. Open de desbetreffende 
waarneming (waaraan je dit wilt toevoegen) en rechtsboven zie je de buttons Foto en Info. 

 

 

 

Voor het toevoegen van een foto, druk op de button Foto. Je ziet de volgende opties: 

 

Bij het kiezen van de optie: 

• Camera: kun je een foto maken en die verzenden 
• Foto bibliotheek: kun je een foto toevoegen die reeds opgeslagen is op je telefoon 
• Annuleren: je keert weer terug naar het overzicht zonder een foto toe te voegen 

Na het kiezen en uploaden van de foto krijg je het volgende scherm/vraag, door op Ja te 
klikken wordt de foto verstuurd. 



 

 

 

Voor het toevoegen van extra info, druk op de button Extra Info. 
Je krijgt het volgende scherm waar je extra info kunt toevoegen. 

 
Klik vervolgens op Verder en je ziet de volgende vraag en bij het selecteren van Ja wordt de 
extra info nagezonden.  
 

 

  



Instellingen 
Hier kun je persoonlijke instellingen aanpassen en inloggen voor het actief ontvangen van de 
meldingen. 

 

Er zijn de volgende mogelijkheden: 

Account gegevens 
Hier kun je met je persoonlijk DB Alerts-account inloggen. Alleen ingelogde gebruikers 
ontvangen push notificaties. 

Landen 
Hier heb je hier de keuze om aan te vinken van welk land (Nederland of België) of beide je de 



waarnemingen wilt zien in de app. Wil je ook push notificaties ontvangen, schakel dan de 
juiste land(en) aan op je persoonlijke account pagina op de website. 

Cache verwijderen 
Verwijder alle tijdelijke bestanden (waarnemingen, gedownloade foto’s, soortenlijst, e.d.) van 
de app. Indien nodig wordt de meest recente lijsten weer gedownload. 

Notificatie instellingen 
Bij aanklikken komt u in een volgend menu: 

 

Hier kunt u zelf uw persoonlijke voorkeuren en geluiden instellen voor het ontvangen van de 
berichten. Bij geluid is een lijst met met bekende notificatiegeluiden in te stellen (afhankelijk 
van de Android versie). In dit geval is een ander geluid dan de Roodmus in te stellen, of één 
van de standaard notificatiegeluiden, 

Navigatie 
Hier kun je kiezen van welke navigatie-app je gebruik wilt maken bij het navigeren naar een 
soort vanuit de app. Hierbij is keuze uit: Google Maps, Maps.ME of Waze. De betreffende 
apps moeten wel op uw telefoon geïnstalleerd zijn voordat je ze kunt gebruiken.  


