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Afschot registratie
1. Homepage
Om gebruik te maken van Dora gaat u naar www.fbezh.nl. Vervolgens klikt u op ‘login’ in de
rechter boven of onder hoek. (Figuur 1)

Figuur 1: Homepage FBE Zuid-Holland en Dora

3

2. Inloggen
In het venster dat nu verschijnt kunt u een account aanmaken of inloggen als u al een account
heeft. Hier kunt u ook uw wachtwoord opvragen als u dit vergeten bent. Uw wachtwoord zal
naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd worden. (Figuur 2)

Bedrijvenpark Botlek
AkzoNobel

Figuur 2: Inlogscherm Dora
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3. Mijn Dora
Na het inloggen opent ‘Mijn Dora’. Automatisch begint u hier in het ‘Dashboard’ waar u al uw
registraties op de kaart zult zien. Aan de linkerkant van het scherm staat een menu met vijf
opties. Hier kiest u de derde van boven ‘Afschot’. (Figuur 3)

Figuur 3: Mijn Dora Dashboard. Hier kiest u voor 'Afschot'
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4. Keuze diersoort
De volgende stap is om de diersoort te selecteren waarvoor u het afschot of de nest/ei
behandeling wilt invoeren.
Hier staan alle diersoorten waar beheer op wordt uitgeoefend in Zuid-Holland. De kleine
mantelmeeuw zal als voorbeeld dienen. (Figuur 4)

Figuur 4: Afschot Registreren. Hier kiest u de diersoort die u wilt invoeren
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5. Registratieformulier
Vervolgens verschijnt er een formulier dat u helemaal dient in te vullen.
Let op dat u de juiste Datum, WBE en Jachtveld (figuur 5.1 en 5.2) selecteert en probeer de
locatie op de kaart (stap 6) zo nauwkeurig mogelijk te benaderen door het pijltje te verplaatsen.

Figuur 5.1. Het registratieformulier. Hier vult u alle rode velden in

2016 ODH-2015-00016240
Figuur 5.2. Het registratieformulier. Als de gegevens zijn ingevuld zal het veld groen kleuren

7

6. Locatie invoer
De locatie van het afschot of de nest/ei behandeling kunt in invoeren door op het rode veld
achter ‘GPS Locatie’ te klikken. Er verschijnt dan een kaart met daarin een zwarte pijl die midden
in het jachtveld staat. Deze pijl kunt u over de kaart slepen tot hij op de juiste plek staat. (Figuur
6) Staat de pijl op de juiste plaats dan drukt u op ‘Opslaan’.

Figuur 6: Locatie toevoegen op de kaart
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7. De aantallen
Als laatste voert u de aantallen en overige kenmerken in.
Tenslotte is het van groot belang dat u de Ontheffing selecteert waarvoor u de toestemming
hebt ontvangen. In het voorbeeld is dit ‘Meeuwen : Meeuwen test’. In de praktijk zullen dit
ontheffingen zijn die met ‘ODH’ beginnen. (Figuur 7)
Betreft het jacht en/of vrijstelling dan kiest bij ‘Ontheffing’ voor de optie ‘Jacht/Vrijstelling’.

Figuur 7: Registratieformulier. Alles is volledig ingevuld
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8. Opslaan
Als u alle gegevens heeft ingevuld drukt u op de knop Opslaan. Het afschot registreren is gelukt.
(Figuur 8)

Figuur 8: Registratie is voltooid

Wij verzoeken u uw afschot na ieder optreden te registreren. Dit is echter geen verplichting. Aan het
einde van ieder kwartaal dient het afschot over het afgelopen kwartaal echter wel in Dora te staan.
Vervolgens dient u en de WBE dit kwartaalafschot te fiatteren. Hierna volgt een uitleg over het fiatteren.
-

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

januari t/m maart
april t/m juni
juli t/m september
oktober t/m december

fiattering voor 30 april
fiattering voor 31 juli
fiattering voor 31 oktober
fiattering voor 31 januari
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Seizoensafsluiting/Fiattering
Zowel de contactpersoon van de combinatie als de WBE dienen aan het einde van ieder kwartaal de
ingevoerde gegevens te fiatteren. Na fiattering kunnen geen nieuwe gegevens meer worden ingevoerd,
het kwartaal is afgesloten.
Degenen die alleen rapporten over de ontheffingen voor het bewerken van nesten en eieren van
meeuwen hoeven maar één keer te fiatteren: aan het einde van kwartaal drie.
Deze stap is van groot belang voor de betrouwbaarheid van de gegevens en dient dus ook zorgvuldig uit
te worden gevoerd.
De seizoensafsluiting is een optie onder ‘Mijn Dora – Afschot’ (stap 1 t/m 3 van de bovenstaande
instructie)
1. Seizoensafsluiting
Nadat u op ‘Afschot’ heeft geklikt in het linker scherm ziet u drie opties daaronder verschijnen.
Hier klikt u op ‘Seizoensafsluiting’. (Figuur 9)

Figuur 9: Kies onder 'Afschot' voor de optie 'Seizoensafsluiting'

2. Veld selectie
Vervolgens kiest u het Jachtveld waarvoor u de cijfers wilt fiatteren. (Figuur 10) De codenaam, in
dit voorbeeld ‘062_FL2011’, is klikbaar.

Figuur 10: Jachtveld keuze. De code die aan het veld gekoppeld is kan aangeklikt worden.
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3. (Afschot)invoer
Als u het juiste veld heeft geopend zal Dora de ‘Seizoensafsluiting afschotinvoer’ openen. Het
systeem heeft gemiddeld ± 30 seconden nodig om alle gegevens op te halen en in te voeren.
Zodra dit gedaan is zullen de rode letters ook verdwijnen. (Figuur 11)

Figuur 11: Dora haalt de ingevoerde gegevens op. Dit zal ongeveer 30 seconden duren.

4. Fiattering
Zodra de rode letters zijn verdwenen ziet u het totale afschot binnen het geopende veld. U kunt
dit hier nogmaals controleren. Klopt dit niet dan kunt u aanpassingen maken via “Mijn
DoraAfschotMijn Registraties”.
Als u de gegevens heeft gecontroleerd scrolt u naar de onderkant van de pagina. Hier vind u een
menu genaamd ‘Gefiatteerd’.
Als Contactpersoon vinkt u hier het vakje ‘Jachthouder gefiatteerd’ aan. (Figuur 12)
Vervolgens drukt u op de knop ‘Opslaan’ rechts onderin de hoek.

Figuur 12: Fiattering menu

De WBE fiatteert ook volgens dit stappenplan. Het enige verschil is dat u bij de laatste stap het WBE
Gefiatteerd vak aanvinkt.
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