Prosedyre APP «Ferdast»

Ferdast (Park Track) - kort manual
Merk:
• Du trenger ikke telefondekning når du bruker appen. Data lastes opp når du kommer til et sted
med dekning.
• Ved installasjon er det lurt å være på WiFi. Men går greit på 4G.
• Appen drar ikke mye batteri, men på lange turer og i kaldt vær kan en strømbank / nødlader være
lurt å ha med.

Installasjon og forberedelser – innlegging av generelle data.
1. Installer fra AppStore eller Google Play («Ferdast»).
2. Start appen.
3. Registrer deg som bruker (Evt. ny bruker)

3.1. Husk / noter passord.
Husk: Stor bokstav, liten bokstav, tegn og tall.
NB! Det må trykkes på «tillat alltid» for at appen skal fungere flere ganger.

4. Legg inn dine persondata. «Hodeknapp» oppe t.h. E-post ligger fra registrering.

4.1. Legg inn navnet ditt

4.2. Trykk hakesymbol oppe t.h. for lagre og tilbake til hovedbildet. Dette er felles for alle
registreringer og gjentas ikke.

5. Legg til tillatelse(r) der du vil registrere– knapp Tillatelser nede t.v.:
Trykk på + tegnet
5.1. Det ligger et preutfylt navneforslag for tillatelsen der. Bytt ut dette med:
«Fuglehundprøver» (Fyll inn tekst som i bildet under)

Dette er viktig for å knytte registrerte data til rett tillatelse!

5.2. Rettighetshaver – hopp over (brukes der de skal ha varsling til grunneier). Forlanger systemet
det står noe her – skriv «N/A».
5.3. Forvaltningsområde – navn på det eller de verneområdet tillatelsen gjelder i. Du finner det i
feltet «Tillatelse etter» i tillatelsen. Deltakere / dommere fuglehundprøver kan hoppe over dette.
(5.4 og 5.5 under gjelder ikke fuglehundprøvene) (Trykk på hake oppe til høyre)
6.0 Legg til kjøretøy
Trykk på + tegnet
6.1. Bytt ut forhåndsutfylt navn med:
«Hundeprøve».)
6.2. Legg inn registreringsnr om aktuelt.
Skriv (N/A) og trykk på haken oppe til høyre.

Gratulerer, kom du hit, er du klar til å registrere turer!
Dette må gjøres på parkeringsplassen før prøven starter!
1. Klikk «Ny tur» midt på skjermen.

1.1. Du kommer inn i et nytt bilde «Lag ny tur». Her kan du velge kjøretøy og tillatelser. Dette er
forhåndslagret for vår aktivitet. Klikk haken oppe t.h. Ombestemmer du deg og vil slette – trykk
søppelkassa.
1.2. Du er klar til å starte registrering.

2. Klikk Start når du starter turen.
2.1. Du ser at registrering pågår med telleverk for tid og distanse. Nå kan du slokke skjermen og
legge telefonen på innerlomma.
2.2. Du kan legge bilde (knapp nede t.v. i turbildet) og notat (nede t.h) om det er noe spesielt du vil
dokumentere underveis. Her kan du registrere død moskus, rein osv.
Fuglehundprøver skal legge inn deltakerantall som notat.
2.3. Vis tur / vis tillatelse øverst er for bruk ved evt. kontroll.
2.4. Når turen er slutt eller ved lengere pause, trykk pausesymbolet. Etter pause trykker du den
grønne startknappen som dukker opp , er turen ferdig, trykker du den røde stoppknappen.
2.5. Trykk stopp tur i hovedbildet og bekreft.
3. Det var i grunnen det hele. Undertegnedes erfaring er at største utfordring er å huske å starte og
stoppe appen…

