Account maken op Verspreidingsatlas.nl
De website www.verspreidingsatlas.nl wordt de komende jaren door FLORON gebruikt voor het
verstrekken van verspreidingsgegevens, en het reserveren van hokken of soorten voor projecten.
Gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken (eenmalig)
Om gebruik te maken van speciale functies in de verspreidingsatlas, is het nodig om een
gebruikersaccount aan te vragen:
 Ga naar www.verspreidingsatlas.nl
 Klik op inloggen (rechtsboven)
 Klik op de link Geen account? Maak er een aan en doorloop de aanmeldprocedure.
 Maak altijd een persoonlijk account met je eigen naam en privé e‐mailadres (gebruik geen
naam van een organisatie of plantenwerkgroep).
 Vind je al die accounts maar onhandig, gebruik dan gerust dezelfde inloggegevens als voor
bijv. Telmee.
 Je kunt je gebruikersnaam nooit meer wijzigen. Gebruik bij voorkeur je eigen voor‐ en
achternaam incl. hoofdletters.
 Noteer je gebruikersnaam en wachtwoord als je moeite hebt die te onthouden.
Inloggen
Om gebruik te maken van speciale functies in de verspreidingsatlas, zoals het aanmelden voor
projecten, dan moet je ingelogd zijn:
 Ga naar www.verspreidingsatlas.nl
 Klik op inloggen (rechtsboven)
 Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in
 Kruis het vinkje volgende keer automatisch inloggen aan
 Klik nooit op uitloggen, je hoeft je wachtwoord dan niet bij elk bezoek opnieuw in te vullen;
klikken op de gebruikersnaam rechtsboven is dan genoeg.
Gebruik je een computer van iemand anders, kruis het vinkje dan niet aan.
Wachtwoord vergeten
Het kan zijn dat je je wachtwoord bent vergeten. Bij FLORON kunnen we dan helaas niets voor je
betekenen, omdat het wachtwoord wordt versleuteld (“hash & salt”). Ben je het wachtwoord
vergeten, dan kun je een nieuw wachtwoord naar je e‐mailadres laten sturen door op wachtwoord
vergeten te klikken en je gebruikersnaam in te vullen. Ben je je gebruikersnaam ook vergeten, stuur
dan een mailtje naar info@floron.nl.
Privacy
 Wanneer je deelneemt aan FLORON‐projecten of bijvoorbeeld foto’s instuurt, dan wordt je
naam ook zichtbaar voor andere bezoekers van de website.
 Handelingen van gebruikers, waarbij waarnemingen opgevraagd worden, worden gedurende
een jaar opgeslagen voor intern gebruik door het FLORON‐bureau.

