
Maak 
mappen aan 

per project, om 
waarnemingen snel 

terug te kunnen 
vinden.

Neem 
standaard in uw 

opdrachtbrief op dat 
het adviesbureau de 
waarnemingen altijd 

toevoegt aan de 
NDFF.

4.  Zelf extra invoeraccounts maken

Wilt u een persoon buiten uw organisatie toegang geven tot uw 
Invoerportaal? Dit is mogelijk voor zowel bestaande als nieuwe 
gebruikers.

Rechten geven op mappen (nieuwe gebruikers)

Log in op het Invoerportaal en klik op ‘Waarnemingen organiseren’. 
Kies de map waarop u rechten wilt geven of maak deze aan (dit kan 
niet als een ‘inbox’ of ‘kadermap’ is geselecteerd). Klik bovenaan 
op het icoontje . Kies vervolgens ‘persoon toevoegen’, vul de 
gegevens in en klik op ‘Toevoegen’. De contactpersoon ontvangt 
een e-mail met inloggegevens en kan alleen waarnemingen in de 
betreffende map invoeren.

Rechten geven op mappen  
(Telmee / Invoerportaal gebruikers)

Om een bestaande gebruiker toegang te geven tot uw Invoerportaal 
heeft u zijn/haar gebruikersnaam en e-mailadres nodig. Log in op 
het Invoerportaal en klik op ‘Waarnemingen organiseren’. Kies de 
map waarop u rechten wilt geven of maak deze aan (dit kan niet 
als een ‘inbox’ of ‘kadermap’ is geselecteerd). Klik bovenaan op 
het icoontje  . Kies vervolgens ‘persoon kiezen’, vul de gegevens 
in en klik op ‘Zoeken’. Vink hierna de juiste persoon aan en kies  
‘beheerder map’ bij rechten als invoer met behulp van de NDFF 
invoerapp gewenst is. Een gebruiker met de rechten ‘beheerder 
map’ kan binnen de geselecteerde map, mappen toevoegen 
en verwijderen. Kies ‘medewerker’ als invoer via de app niet 
noodzakelijk is en het beheren van de map niet gewenst is. Klik 
tenslotte op ‘Toekennen’.  

De gebruiker ontvangt een bevestiging per e-mail. In de NDFF 
Invoer app kan de betreffende map geselecteerd worden zonder 
opnieuw in te loggen. 

Maak 
extra (gratis)

invoeraccounts aan 
en stimuleer collega’s

en burgers om
waarnemingen door

te geven. 
&tips  

tricks

Invoeren 
kan heel een-

voudig direct vanuit 
het veld met NDFF Invoer. 

Deze app is zowel voor 
professionals als vrijwilligers 
te gebruiken en beschikbaar 

voor zowel Android als 
iPhone.

Hulp nodig? 
Mail of bel 

het Serviceteam: 
serviceteamNDFF@

natuurloket.nl of 
0800 2356333.


