Bouwplan
Ophalen uit Crop-R
De bouwplan applicatie is de centrale applicatie van Akkerweb. Vanuit het
bouwplan worden de meeste applicaties op Akkerweb aangestuurd.

Installeren Akkerweb applicatie in Crop-R
Met het installeren van de Akkerweb applicatie geeft een Crop-R-gebruiker Akkerweb het recht om al zijn
bouwplan gegevens op te halen. De app is alleen beschikbaar voor Crop-R-gebruikers met een Pro account.
De Akkerweb app wordt geïnstalleerd met de volgende stappen:
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Stap 1: Klik bovenaan in de menubalk bij

‘Apps’ de optie ‘Ga naar Applicaties’ aan.
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Stap 2: Scroll naar ‘Beschikbare apps’ en

selecteer de “Akkerweb” applicatie.
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Stap 3: Klik vervolgens op ‘Installeer’.

4

Stap 4: Kopieer het AgroNL-nummer.

Dit ID-nummer is te vinden onder het menu

‘Boerderij’. Met dit ID-nummer wordt de bron
geverifieerd. Het is te selecteren en kopiëren met de
muis of anders noteren. Verlaat Crop-R en open via
www.akkerweb.nl uw eigen Akkerweb account.

Het importeren van het Bouwplan
5

Stap 5: Selecteer ‘Import’ in een bouwplan

Als je een (nieuw) bouwplan geselecteerd/geopend
hebt, is in de bovenregel de optie ‘Import’ te
selecteren.
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Stap 6: Selecteer vervolgens een bron

Na het selecteren van ‘Import’ kom je in het submenu
‘Importeer gewaspercelen’. Daar is bij

‘Selecteer bron’ een aantal opties van importeren te
kiezen. Selecteer ‘Crop-R’.
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Stap 7: Voer het AgroNL-nummer en jaartal in

en selecteer ‘Ophalen’
Als je het nummer gekopieerd hebt uit het
boerderijprofiel dan kan dat hier geplakt of ingevoerd
worden onder ‘FarmID’. Verder kan hier een specifiek
jaar geselecteerd worden waar het bouwplan zijn
gegevens uit haalt. Als je vervolgens ‘Ophalen’
selecteert worden alle gegevens vanuit Crop-R
overgezet naar het bouwplan in Akkerweb.
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Stap 8: Aan de slag met de afzonderlijke percelen

Wanneer alle gegevens geïmporteerd zijn, kun je starten met het bewerken van de percelen.

Opmerkingen om de applicatie
gebruiksvriendelijker te maken of de handleiding te
verbeteren zijn zeer welkom. Stuur je commentaar
Voor meer uitleg over de mogelijkheden die

en/of suggesties aan: info@akkerweb.nl

Akkerweb jou en jouw bedrijf kan bieden,
neem je contact op met:
Akkerweb

Vragen of meer informatie

Landgoedlaan 20, 7325 AW Apeldoorn

Heb je vragen over het aanmaken van het account of

T. +31 88 488 25 50

de bouwplan applicatie, neem dan gerust contact op

E. helpdesk@akkerweb.nl

met de helpdesk van Akkerweb.

www.akkerweb.nl
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