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Gebruikershandleiding FRS
Aanmaken of aanpassen van het jachtveld

1. LOG IN MET DE JUISTE ROL

2. KIES BEHEER => JACHTVELD
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3. KLIK OP                   

4. KLIK HET GROENE PLUSJE

5. TEKEN HET VELD

Je tekent het veld door met de muis op een punt van je 
veldgrens te klikken, de muis daarna naar een volgend punt te 
bewegen en daar weer te klikken. Op die manier klik je 
langzaam de grens aan van je hele veld. Als je ‘rond’ bent klik 
je dubbel met de muis. Wacht dan even tot het systeem meldt 
dat het de wijziging heeft opgeslagen. Je veld is dan geel.

PAS OP: het geeft niet als je de grens niet in één keer goed 
aanklikt. Herstellen is heel eenvoudig. Klik dus eerst de ruwe 
grens aan, en verfijn dat in de volgende stap.
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7. SLA DAARNA DE WIJZIGING DEFINITIEF OP, KLIK OP 

6. ALS JE KLAAR BENT, KLIK DAN OP 

Pas op: als je dit vergeet, dan is de 
wijziging NIET opgeslagen.

8. KLIK NU HET PIJLTJE             EN DAN HET VELD DAT JE WIL AANPASSEN

Selecteer een geel bolletje en sleep dat naar 
het juiste punt. Zoom in als dat nodig is. 
Bij elke aanpassing ontstaan er extra bolletjes 
links en rechts om je grens nog nauwkeuriger 
aan te geven.
Als je klaar bent klik je weer op Selecteren, 
en daarna op Opslaan!

9. VERBETER NU JE VELDGRENS

Het geselecteerde veld wordt nu blauw. 
Op elke hoek van een perceel staat een geel bolletje.

Wil je de grenzen van het veld aanpassen, selecteer dan opnieuw 
via [Beheer/Jachtveld] je veld, en kies [Teken gebied] 



31-08-2015

4

Je veld is nu ingetekend.
Lees ook de andere handleidingen:

• Melden/Maatregelen (registreer afschot)

• Melden /Dood gevonden

Bij vragen: neem contact op via janv@nbon.nl

mailto:janv@nbon.nl

