Welkom bij ons project!

Invoer van gegevens:
historische documenten
Super dat je wil helpen met onze missie om de informatie gelinkt aan de collecties van Plantentuin Meise te ontsluiten!
DoeDat streeft naar een positieve ervaring voor iedereen en daarom hopen we dat je plezier beleeft tijdens het
invoeren van gegevens. Ons uiteindelijke doel is om de informatie digitaal beschikbaar te maken voor wetenschappers
en het grote publiek overal ter wereld. Goede wetenschap begint met het gebruik van betrouwbare gegevens. Daarom
is het erg belangrijk dat de gegevens volgens bepaalde standaarden worden ingevoerd en willen we je vriendelijk
verzoeken om de volgende richtlijnen door te lezen voordat je start met het overtypen van de informatie. Het kost
slechts een paar minuten en daarna kan je vol zelfvertrouwen aan de slag!

Elk project wordt voorzien van een korte tekst
over de documenten waar je mee zal werken. Klik
op Start om aan de slag te gaan.
Jouw taak is om alle informatie over te typen die
aanwezig is op het document dat je te zien krijgt.
Bekijk hiernaast enkele voorbeelden! Het
formulier onder het beeld is specifiek voor elk
project en de informatie die in het document
staat. We vragen je om deze informatie in de juiste volgorde over te typen.
Als je informatie tegenkomt die niet juist kan worden ingevoerd in het
formaat van het formulier, gebruik de eerste kolom om ze over te typen en
laat de overige rij leeg. Cellen kunnen leeg gelaten worden als daardoor de
rangschikking van het document trouwer wordt weergegeven.
Wanneer je niet zeker bent van de informatie die je aan het overtypen
bent, bijvoorbeeld doordat het handschrift lastig te lezen is, de inkt bijna
verdwenen is, enz., doe toch een poging en schrijf je eigen interpretatie
tussen vierkante haakjes “[]” (bv. schrijf “500 m vanaf de [kust]” of “tussen [Hasselt] en [Genk]” wanneer bepaalde
woorden of delen ervan onduidelijk zijn geschreven). En wanneer je ondanks alle inspanningen geen idee hebt wat er
geschreven staat, vul simpelweg “[]” in.
Is alle informatie ingevoerd, klik dan op Opslaan
onderaan. Hier kan je ook een onafgemaakte taak
opslaan om later af te werken (tot 2 uur), de taak overspringen, of een vraag over dit specimen op het Forum posten.
En op het volgende scherm kun je vervolgens je volgende
actie kiezen (zie beeld hiernaast).
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Dat was het!
Indien je nog twijfels of vragen hebt, kan het nuttig zijn om ons Forum te bezoeken en ofwel naar al bestaande
antwoorden te zoeken of zelfs een discussie te starten.
Indien toepassend en de beschikbare hulpknoppen ( ) en de forumbijdragen niet genoeg zijn, zijn we altijd bereikbaar
via e-mail (zie de contactgegevens die vermeld staan bij Contacteer ons op de hoofdpagina). We proberen je zo snel en
duidelijk mogelijk te antwoorden.
Ten slotte willen we nog eens benadrukken dat elke bijdrage, groot of klein, regelmatig of sporadisch, erg gewaardeerd
wordt! Deelnemen aan een DoeDat-project mag nooit als een karwei worden gezien, dus maak je vooral niet te veel
zorgen! Iedereen maakt fouten en alle data worden sowieso gevalideerd. Hou je aan je eigen tempo genietend van een
lekker kopje koffie of van een achtergrondmuziekje en niet te vergeten van de geschiedenis en schoonheid van onze
collecties!
Bedankt om deel te nemen aan onze missie!
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