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Energiek Landschap
QuickScan-App

Deze applicatie is tot stand gekomen binnen het PDPO-Project 
Hagenhelden met de financiële steun van 



Wat heb ik nodig.

1. Energiek landschap quickscan app op je telefoon .
2. Toegang tot dipla 2.
3. Het project moet opengesteld zijn voor de app.
4. Rol van projectarchitect voor het project waarin je wilt werken.

Pas op;
1. Je kan meerdere quickscans per element hebben. In dipla 1 en in 

de biomassaberekeningen worden enkel de meest recente in 
aanmerking genomen. Via de quickscan tabel in de module kan 
je de oude quickscan steeds bekijken.

                     



Zoek op google play met de zoektermen profisi en dipla. 
Dan krijg je alle app’s ontwikkeld door Profisi.

Klik op de vlinder en je bent begonnen.

                     

Waar vind ik die app?



                     

De eerste keer

De eerste keer dat je de app. opent gaat de app je dipla-account vragen.
Klik op het plus teken en geef vervolgens je naam en wachtwoord van je dipla account.
Als je aanmelding succesvol was komt je naam eronder te staan.
klik vervolgens op de back knop (meestal kromme pijl van 3 basis iconen op je gsm/tablet) om naar het 
kaartvenster te gaan



                     

Een dipla account

Dipla maakt een account op je gsm gelijkaardig aan gmail, outlook, facebook, enz. Je zal het logo van dipla 
dan ook terugvinden in je accounts van je gsm.

Je kan meerdere DIPLA accounts gebruiken op 1 gsm.
Dit is vooral makkelijk als je 1 inventarisatie gsm of tablet hebt en dat die de hele tijd wisselt van gebruiker.

Pas op:
Ieder keer je wisselt van gebruiker worden de houtkanten in de cache van de app gewist. Deze moeten 
daarna terug opgehaald worden. Hiervoor zoom je bent verschillende keren in en uit op het gebied dat je 
wilt inventariseren.
 



                     

Legende van het basisscherm

Groen = elementen met een quickscan
Label  = naam die staat in quickscan

Oranje = naam in infoveld in maar geen quickscan
Label   = geen quickscan ( naam in infoveld 1)

Rood = geen naam in infoveld 1 en geen quickscan
Label =geen quickscan en geen naam in infoveld 1 (Geo_id van element)

Extra info over naam/nummer van het element:

In principe is de naam die staat in de quickscan de enige juistte.
Maar dikwijls wordt er gestart vanuit dipla 1.
Als er nog geen quickscan is neemt de app de naam in het infoveld 1 over voor de naam 
van de quickscan. Maar als je daarna de naam van de quickscan veranderd wordt deze 
niet automatische veranderd in infoveld 1.

Met rapport ‘Quickscan verschillen in naam’ kan je bekijken waar er een verschil is 
tussen infoveld 1 en de naam in de quickscan.



                     

Het basisscherm

Menu

Centreer de kaart op je huidige 
locatie

Neem een foto
De app geeft vervolgens een lijst 
van de dichtste elementen tov je 
huidige locatie.
De dichtste staat bovenaan.
Kies het element waaran je een 
foto wilt hangen.

De app haalt alle kaarten via je 
dataverbinding 1 keer op en slaat deze 
vervolgens op op je gsm.
Hierdoor moet je geen kaarten meer 
downloaden als je op het veld bent.

Welke gebieden bepaal je zelf door op 
de gebieden die je wilt in en uit te 
zomen, te bewegen. Je zal zien dat de 
blokjes steeds sneller verschijnen 
naargelang deze al op je telefoon 
staan.

Doe dit vooraleer je op het veld bent 
en doe dit met WIFI. Dit zal je 
dataverbruik op het veld sterk 
verminderen. 



                     

Het menu

Active gebruiker

App versie

Naar het kaartgedeelte

Vers de huidige kaart

Centreer de kaart 
steeds op je  lokatie

Verander van gebruiker

Ontdek wie deze app 
sponserde

Foto straks pas verzenden maakt 
dat de app alle foto’s die je maakt 
pas doorstuurt als jij dat wil. 
Concreet doe je dat als je bent 
aangesloten op een WIFI 
netwerk.
Dit zal je dataverbruik in het veld 
aanzienlijk verminderen.

Verwijder alle kaarten uit de 
cache op je gsm



                     

Aanmaken van een quickscan

Je start een quickscan door op het element, 
waaraan je een quickscan wilt hangen, enkele 
seconden te drukken.
 
Vervolgens krijg je een lijst van elementen in 
de omgeving van je drukpunt. 

De dichtste staat van boven.

Selecteer het element waaraan je een 
quickscan wilt hangen.



                     

Stap 1-5

Quickscan invullen
Vul de gevraagde gegevens zo goed mogelijk 
in.
Als een eigenschap niet aanwezig is moet je 
dit niet invullen.
Naar de volgende stap ga je door op ga verder 
te klikken. Je kan niet terug naar de vorige 
stap. dan moet je helemaal opnieuw beginnen.

Quickscan verzenden
Je gegevens worden pas doorgestuurd als je in de laatste stap (nr. 5) op 
verzenden hebt geklikt. 
Pas op: hiervoor is een dataverbinding noodzakelijk. 

Quickscan verlaten
Wil je de quickscan verlaten klik je op de terugtoets van je gsm (meestal 1 
van de basisiconen van je gsm/tablet, de kromme pijl).
Deze gegevens worden niet verstuurd naar dipla.



                     

Bekijken van de quickscans 

Je kan je quickscan bekijken in dipla 1 en dipla 2

In dipla 1 kan je enkel gegevens zien. 
In dipla 2 kan je bestaande quickscan aanpassen en 
toevoegen.

Dipla 1 is het basisinstrument om de quickscans te 
verwerking in je uitvoeringsplannen.

Dipla 2 is voor de inventariseerder om de quickscans te 
finetunen.



                     

Kleuring in de app.

Je werkt in de app zo veel mogelijk offline.
De kaart van je houtkanten is ook offline.
dit wilt zeggen dat als je een nieuwe quickscan hebt gemaakt aan een element dat deze niet automatisch 
groen kleurt.
Hiervoor druk je op ververs scherm.
Dit ververst alleen het beeld dat je nu ziet.
al je naar een ander zoomniveau gaat krijg je terug de oude kleuring.
als je alle zoomniveau’s wilt ververs  druk je op cahe leegmaken en dan energiek landschap kaart



Kies dominante soort in hakhout van houtkant.

Geef gemiddelde dikte van de takken in.

Geef het aantal takken door. 

Niet het aantal stoven. Deze fout moet nog 
rechtgezet worden.



Geef de dominante soort van de overstaanders in.

Geef de gemiddelde dikte

Tel het aantal overstaanders van alle soorten

Pas op 
wij maken een verschil tussen overstaanders en dikke 
bomen. Soms heb je hakhout met een rij populieren 
of amerikaanse eiken. Die bomen zet je in volgende 
vraag. Dan heb je geen overstaanders. Soms heb je 
hakhout en overstaanders en dikke bomen. 





Breedte HK
Geef aan hoe breed de houtkant is op de grond.
Houtkanten breder dan 6m worden meestal als 2 
lijnen ingetekend. oogstmachine heeft een maximale 
reikwijdte van 6m.

Exoten percent
welk bedekkingspercentage heeft de exoot in de 
houtkant

Exoten diameter
Wat is de diameter Hiermee kies je naderhand de 
beste behandelingswijz. hak-spuit, sproeien, afzetten, 
...

Soort exoten
Sommige exoten staan ook in vorige lijsten. Sommige 
niet. 

Accacia en am. eik worden soms gedoogd en kunnen 
daarom in hakhout voorkomen

Amerikaanse vogelkers wordt niet gedoogd en staat 
enkel in de lijst exoten



Verjongen geeft aan of er veel kleine boompjes zijn.
Als die er veel zijn , moet je wellicht naderhand niet 
en zal de houtkant spontaan ontwikkelen. 
Dit veld helpt je inzicht te geven in de plaatsen waar 
aanplant gewenst gaat zijn.

Beheer is een mogelijk om op het veld al een type te 
kiezen. Naderhand is dit dus een geheugensteuntje 
bij de echte keuze.

Machinale oogst.
Als de takken op een stoof staan zijn deze moeilijker 
te oogsten dan niet. deze info kan naderhand 
gebruikt worden om oogsttijd in te schatten.

Hellingshoek
Geef de hellingshoek. Meestal moet je dit niet 
invullen.



Oogstjaar is een mogelijk om op het veld al een 
oogstjaar te kiezen. Naderhand is dit dus een 
geheugensteuntje bij de echte keuze.
 
Opmerkingen
alles wat je nog extra wil noteren kan je hierin 
plaatsen.



Gracht
Ligt de houtkant langs een gracht. dit is bedoeld om 
het beheer van houtkant en gracht op elkaar af te 
stemmen.

Palen of draad in houtkant 
Staat er prikkeldraad, laagspanning, enz in de 
houtkant. Belangrijk info voor de knipper. Hij moet 
hier meer tijd besteden en langzamer werken.

Palen of draad tussen houtkant en veld?
Belangrijk voor knipper. Gaat al sneller dan 
hierboven, maar oogst is wat langzamer.

Houtwal
Geeft aan of we hier met een oude houtkant te 
maken hebben. Kan belangrijk zijn als je in bepaalde 
zone bv. knoteiken terug wilt maken. 

Verzenden
Pas als je hierop drukt wordt de data naar dipla 
gestuurd.
Ga je eerder weg uit de schermen moet je opnieuw 
beginnen.



Bekende fouten

Ik zie mijn gegevens niet in dipla 1
1. Je hebt per ongeluk een nieuwe quickscan toegevoegd aan een element.
2. Je ziet dan enkel deze nieuwste. Vraag de quickscan van het element op in dipla 2 

en verwijder de nieuwe ongewenste quickscan. 

Mijn kaarten komen zeer langzaam te voorschijn op het veld.
1. Je telefoon is de kaarten via je data-abonnement van je gsm aan het binnenhalen. Je 

hebt dit niet bekeken tijdens de voorbereiding als je wifi op stond.
2. Indien zeer storende. Ga naar het dichtste wifi hotspot en zoom en pan het gebied 

in detail.

                     


