DOFbase-modulet lukker
Søndag 14. oktober ophører muligheden for at indberette sine iagttagelser til
DOFbasen via det såkaldte indtastningsmodul. Det er det lille program en del brugere
har liggende på deres PC’er med navnet Dofbase3. Det har (eller rettere havde) den
fordel, at det var muligt at indtaste en række observationer uden at være på nettet, for
siden at oprette forbindelse og så sende det hele på en gang. Men det har flere
ulemper end ved at taste direkte på nettet. Med online indtastning er alle arter og
lokaliteter f.eks. altid opdaterede og der er mindre risiko for nedbrud af DOFbasen.
Hvis nogen ligger inde med oplysninger, de ikke har fået indsendt, er det derfor på
høje tid at oploade dem. Under alle omstændigheder er der en del af foreningens
medlemmer, som skal til at vænne sig til at indberette via hjemmesiden. Derfor
bringes her et lynkursus i online-indtastning.
Start med at finde basens hjemmeside på internettet – adressen er www.dofbasen.dk.
Til højre i menulinjen for oven lader man musens pil hvile på Bruger. Klik herunder
på Log ind. Indtast brugernavn og password og vælg Log ind. Førstnævnte er som
regel dit postnummer efterfulgt af dine initialer i DOFbasen. Har du glemt dit
password vælger du i stedet glemt password? Så tilsendes dit password automatisk
hvis dine personoplysninger i basen er korrekte. Når du er logget ind vises dine
brugeroplysninger (som så samtidig kan opdateres). For at indtaste observationer
vælges igen Bruger og denne gang Indtastning.
Nu kan du begynde med at indtaste turens data, for oven i det skema som åbnes.
Bemærk at de beige felter skal udfyldes – alt andet er til supplerende oplysninger.
Når du begynder at indtaste en lokalitet, vil der (efter at de tre første bogstaver er
indtastet) automatisk dukke en liste op med steder som begynder med de samme
bogstaver. Fortsæt med at stave lokalitetens navn til den rette lokalitet vises på listen.
Hvis den ikke dukker op på listen, eksisterer den ikke i DOFbasen med denne
stavemåde. Klik på lokalitetens navn. Hvis du ikke er i gang med at indberette
observationer fra samme dag, skal datoen rettes. Den burde nemlig automatisk være
sat til dags dato.
Nu er du klar til at indtaste de enkelte arter. Klik i feltet Art under menuen
Observationer. På samme måde som med lokaliteten listes arter med samme
stavemåde som du taster. Vælg den aktuelle art på listen. Nu burde cursoren hoppe til
feltet Antal. Dette skal selvfølgelig udfyldes. Indtast antal og fortsæt til Primær
adfærd. Her er fem muligheder at vælge imellem. Hvid du vil angive en mere
specifik adfærd bruges enten feltet Sekundær adfærd, eller et af de små felter som
kan afkrydses nedenunder artsfeltet. Når sted, dato, art, antal og adfærd er oplyst
klikkes på Gem observation(er). Din iagttagelse ligger med det samme klar på
basen. Bemærk at en linje med overskriften INDTASTNINGSRESULTAT dukker

op for neden på siden. Her kan du kontrollere at det indtastede er rigtigt – og du kan
slette eller rette din netop indsendte iagttagelse. Cursoren er nu hoppet tilbage til
feltet Art og den næste fugl fra samme lokalitet kan indtastes. Når du ikke har flere
observationer fra den lokalitet, som du er i gang med, vælges NY TUR hvis du har
besøgt andre steder – ellers kan siden simpelthen lukkes.
Det er faktisk ganske enkelt at indberette en stribe observationer på kort tid på denne
måde. Har du spørgsmål til eller problemer med indberetningen hjælper jeg meget
gerne! Der er i øvrigt svar på en række spørgsmål via punktet Hjælp under fanen
DOFbasen på hjemmesiden forside. Endelig skal det nævnes at DOF-Bornholm
holder en introduktionsaften til DOFbasen torsdag d. 29. november kl. 19.00 i Rønne.
Venlig hilsen Carsten Andersen, DOFbase-koordinator på Bornholm.

