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   FRYSKEHANNEN HANTLIEDING 
 

FryskeHannen is een online platform dêr’t Tresoar, mar ek oare argiven en musea, scans of foto’s op 

oanbiede kinne, sadat it grutte publyk dy better tagonklik meitsje kin. FryskeHannen is in inisjatyf fan 

Tresoar, it platform is boud en wurdt ûnderholden troch Picturae in Heiloo. 

Elkenien dy’t meihelpe wol, kin him fergees oanmelde by FryskeHannen. Elke dielnimmer krijt in eigen 
profylside en kin scans yndeksearje, selektearje of beskriuwe. Tsjinoer it ynfieren fan scans stiet in 
fergoeding yn de foarm fan punten. Wat jo mei dy punten dwaan kinne, is foar elk projekt ferskillend. 
Mear ynformaasje dêroer kinne jo fine op de projektside fan it oanbelangjende projekt.  

Dizze hantlieding is bedoeld foar alle dielnimmers oan FryskeHannen. Dat wol sizze dat nije dielnimmers 

oan FryskeHannen likegoed as dielnimmers mei ûnderfining oanwizings en tips fine kinne dy’t it gebrûk 

fan FryskeHannen makliker meitsje. Yn de hantlieding steane, neist ynformaasje foar ynfierders, ek 

ynstruksjes foar kontroleurs. As jo gjin kontroleur binne, kinne jo de kontroleursknoppen op 

FryskeHannen net sjen. Dat diel fan de hantlieding kinne jo negearje. 

As jo noch oare oanwizings of tips ha dy’t FryskeHannen fierder ferdúdlikje foar dielnimmers, kinne jo in 

e-mail stjoere nei info@FryskeHannen.frl. 

 

mailto:info@fryskehannen.frl
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1. Oanmelde  
 

1.1 Account oanmeitsje 

Elkenien kin mei OANMELDE in account oanmeitsje. Underfining is net nedich. By it oanmelden hoege jo 

allinne mar jo e-mailadres, namme en in displaynamme yn te foljen. Jo wurde op de website allinne 

bekend ûnder jo displaynamme, bygelyks fia de Fragen en Tips op de Berjochte-side fan in projekt. Jo 

kinne dus anonym yndeksearje. 

 
 

1.2 Oanmelde fia in tredde partij 

As jo al in account hawwe by bygelyks Google of Facebook, kinne jo jo ek oanmelde mei dat account by 

FryskeHannen. FryskeHannen stipet dêrfoar de folgjende websites: 

 Google 

 Facebook 

 Yahoo 

 Twitter 

 OpenID 

 

Sa hoege jo minder ferskillende wachtwurdkombinaasjes te ûnthâlden. En as jo al ynlogd binne op dy 

eksterne website, hoege jo net opnij jo wachtwurd yn te foljen as jo ynlogge op FryskeHannen. Jo 

wachtwurd fan dy eksterne site wurdt trouwens net trochjûn oan FryskeHannen. 

Om jo oan te melden fia in tredde partij geane jo simpelwei nei YNLOGGE, en klikke op it ikoantsje fan de 

site dêr’t jo mei ynlogge wolle (Facebook, Google, ensf.). Jo wurde dan automatysk oanmeld by 

FryskeHannen. De earste kear dat jo fia dy eksterne site ynlogge, wurdt jo frege in tal fjilden yn te foljen 

foar jo account by FryskeHannen. 
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2. SIDEN 
 

Jo kinne navigearje op de website fan FryskeHannen mei behelp fan de snelkoppelingen HOME, 

PROJEKTEN, DIELNIMMERS, NIJS en HELP, dy’t jo fine oan de boppekant fan jo skerm. Hjirûnder folget in 

útlis oer de ferskillende siden en mooglikheden fan FryskeHannen. 

 

2.1 Dashboardside 

 

 
 

 

As jo ynlogge op FryskeHannen.nl, komme jo op jo persoanlike dashboardside. Dêr fine jo yn it midden 

fan it skerm – yn de bêzje balke – de tekst 'Profyl oanpasse'. As jo dêrop klikke, ferskine jo gegevens yn 

byld en kinne jo jo wiziging trochfiere. 

As jo op jo profylôfbylding klikke, wurdt jo profyl werjûn sa as oare dielnimmers fan FryskeHannen jo 

profyl sjogge. Jo kinne altyd weromgean nei jo dashboardside troch rjochtsboppe yn jo skerm op jo 

profylnamme te klikken (neist de tekst MYN PROFYL). 

Neist de tekst PROFYL OANPASSE fine jo snelkoppelingen nei de projekten dêr’t jo oan meiwurkje, nei jo 

statistiken op FryskeHannen en nei de punten dy’t jo fertsjinne ha. Jo kinne ek navigearje troch de 

ferskillende tabblêden ûnder de tekst PROFYL OANPASSE.  
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2.1.1 Projekten 

It tabblêd PROJEKTEN toant de projekten dêr’t jo oan meiwurkje.  

 

2.1.2 Profylgegevens 

It tabblêd PROFYLGEGEVENS jout jo de mooglikheid jo profylgegevens oan te passen. Oan de linkerkant 

kinne jo jo profylgegevens oanpasse. Jo kinne wizigingen opslaan troch op de knop WIZIGINGEN 

OPSLAAN te klikken. Oan de rjochterkant is it mooglik om jo wachtwurd te feroarjen. Jo wizigje jo 

wachtwurd troch op de knop WIZIGJE WACHTWURD te klikken. 

 

2.1.3 Punte-oersjoch 

Yn it tabblêd OERSJOCH PUNTEN kinne jo in oersjoch fine fan de punten dy’t jo by de ferskillende 

projekten op FryskeHannen fertsjinne ha. It is hjir ek mooglik om jo punten yn te wikseljen foar kûpons. 

Sjoch foar útlis haadstik 5.1 Kûpon oanmeitsje. 

 

2.1.4 Statistiken 

It tabblêd STATISTIEKEN toant de statistiken fan jo wurksumheden op FryskeHannen. Boppe-oan it 

tabblêd wurdt jo aktiviteit toand: deis, wykliks en yn ‘e oere. Fierder wurdt in ûnderferdieling makke 

tusken de troch jo ynfierde scans en de kontrolearre scans. Dy statistiken wurde werjûn foar elke dei en 

foar elke moanne.  

Tink derom: it tal ynfierde en kontrolearre scans telt it tal troch jo ynfierde en kontrolearre scans. It tal 

kontrolearre scans toant dan ek net oft de troch jo ynfierde scans kontrolearre binne. Jo kinne dat wol 

sjen oan it stigen fan jo puntetal. Jo puntetal giet nammentlik omheech as jo in scan ynfiere en as dy 

scan troch in kontroleur kontrolearre is.  

2.1.5 Berjochten 

It tabblêd BERJOCHTEN liedt jo nei in oersjoch fan de berjochten dy’t ferskynd binne yn de 

MEIDIELINGEN, FRAGEN, TIPS en REAKSJES fan projekten dêr’t jo oan dielnimme sûnt de lêste kear dat jo 

ynlogd ha. 
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2.2 Home 

 

 

 

De side HOME is de startside fan FryskeHannen. Jo fine dêr yn de balke boppe-oan de side de 

ynfieroefning foar nije dielnimmers. Jo kinne dizze oefening starte troch op de knop OEFENJE te klikken. 

Yn de grize balke oan de rjochterkant fan jo skerm sjogge jo it lêste nijs fan FryskeHannen. De berjochten 

komme fan it FryskeHannen projektteam. Dêr kundigje wy bygelyks de lansearring fan nije projekten yn 

oan. Jo komme by it folsleine nijsberjocht troch op de titel dêrfan te klikken. Underoan fine jo in link nei 

alle nijsberjochten. 

Op de side HOME sjogge jo boppedat in greep út de projekten op FryskeHannen.nl. Troch op de titel fan 

it projekt te klikken, komme jo op de projektside fan it oanbelangjende projekt. Jo sjogge alle projekten 

op de side PROJEKTEN. Underoan fine jo de knop  BESJOCH ALLE PROJEKTEN. 
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2.3 Projekten 

 

 

 

 

Op de side PROJEKTEN sjogge jo alle rinnende projekten dy’t op dit stuit op FryskeHannen steane. In 

oersjoch fan ôfrûne projekten krije jo troch op de knop OFRUNE PROJEKTEN te klikken. Fan elk projekt 

wurdt in ôfbylding en omskriuwing toand. Boppedat fine jo by elk projekt in balke mei dêryn it 

persintaazje fan de al ynfierde en kontrolearre scans yn ferhâlding ta it totaal. Dêrûnder stiet de 

startdatum fan it projekt, it tal scans en it tal dielnimmers. Underoan elk projekt kinne jo troch te klikken 

op MEIDWAAN OAN DIT PROJEKT dielnimme oan dat projekt. Binne jo al lid fan it projekt? Dan sjogge jo 

in knop YNFIERE. As jo ek kontroleur binne is ek de knop KONTROLEARE sichtber.  
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2.4 Projektside 

 

 

 

Troch op de titel fan it projekt te klikken, komme jo by de oanbelangjende projektside. De projektside is 

ûnderferdield yn in tal tabblêden: BERJOCHTEN, PROJEKTYNFO, STATISTIKEN en eventueel it tabblêd 

FOARKAR. By elk projekt dêr’t jo jo foar oanmeld ha, kinne jo jo ôfmelde troch op de blauwe knop 

 te klikken. 

 

2.4.1 Berjochten 

Elk projekt hat in eigen omjouwing dêr’t spesifike fragen en opmerkingen yn ferbân mei elk projekt binne 
te finen. Dy fine jo ûnder it tabblêd BERJOCHTEN. Dêr binne fjouwer ferskillende soarten berjochten te 
finen: meidielingen, fragen, tips en opmerkingen. Alle dielnimmers dy’t lid binne fan in projekt, kinne 
fragen, tips en opmerkingen oanmeitsje. Mochten jo fragen ha oer in bepaalde funksje binnen it projekt 
dan kinne jo in berjocht ûnder FRAGEN pleatse. Mochten jo in handichheidsje ha foar it ynfieren dan 
kinne jo dat by de TIPS pleatse. As jo in aardich nijtsje yn ferbân mei it projekt pleatse wolle kin dat 
ûnder REAKSJES. Mochten der nije ûntwikkelingen wêze dan sil de projektbehearder dy oanjaan by 
‘MEIDIELINGEN’. Jo kinne sels gjin nije MEIDIELING oanmeitsje, mar der wol op reageare. As jo gjin lid 
binne fan in projekt, kinne jo de berjochten wol lêze, mar sels gjin berjochten pleatse.  
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As jo oanmeld binne by in projekt, is it mooglik in nije ‘fraach’, ‘tip’ of ‘reaksje’ oan te meitsjen. Jo klikke 
dan op de tekst FRAGEN, TIPS of REAKSJES. Jo kinne in nije ‘fraach’, ‘tip’ of ‘reaksje’ oanmeitsje troch op 
de knop TA TE FOEGJEN te klikken. Der ferskynt dan in tekstfjild. Jo kinne jo berjocht in titel meijaan. Nei 
it typen pleatse jo jo berjocht troch op de knop PLEATS BERJOCHT te klikken.  As jo oanmeld binne by in 
projekt, kinne jo reageare op in berjocht troch op de knop REAGEARJE te klikken. Der ferskynt dan in 
tekstfjild mei as titel ‘Jo reaksje’. Nei it typen pleatse jo jo reaksje troch op de knop PLEATS REAKSJE te 
klikken.  

It is ek mooglik om jo te abonnearjen op in berjocht. Dat dogge jo troch op de knop YNSKRIUWE te 
klikken. Jo krije dan in e-mail as der op it berjocht reageard wurdt. Dizze knop feroaret dan yn de oranje 
knop OFMELDE. Dêrmei kinne jo jo ôfmelde foar de e-mail notifikaasje. Yn elke e-mail fine jo ek in link 
dêr’t jo jo mei ôfmelde kinne. It is mooglik om jo eigen berjochten te bewurkjen. Dat dogge jo troch neist 

it tekstflak op it knopke mei it potlead ikoantsje te klikken:  

Yn de balke oan de rjochterkant fan jo skerm kinne jo de berjochten trochsykje. Dêrûnder sjogge jo wa’t 
de projektlieders binne fan it oanbelangjende projekt. Fierder fine jo yn dizze balke de statistiken fan de 
dei, de ynfierders fan de dei en de kontroleurs fan de dei. Hielendal ûnderoan sjogge jo de 
projektdielnimmers. 

 

2.4.2 Projektynfo 

Under it tabblêd PROJEKTYNFO fine jo wiidweidige ynformaasje oer it projekt. Faak giet it dan om in 
koarte skiednis fan it oanbelangjende argyf of de argyfstikken, it doel fan it projekt en wat dielname oan 
it projekt jo opleveret. Dizze ynformaasje is foar dielnimmers en net-dielnimmers te besjen.  

Yn de grize balke oan de rjochterkant fan jo skerm sjogge jo wa’t de projektlieders binne fan it 
oanbelangjende projekt. Dêrûnder fine jo de ynfier- en/of de kontroleursynstruksjes fan it projekt. 
Fierder fine jo yn dizze balke de statistiken fan de dei, de ynfierders fan de dei en de kontroleurs fan de 
dei. Hielendal ûnderoan sjogge jo de projektdielnimmers. 

 

2.4.3 Statistiken 

It tabblêd STATISTIKEN foarsjocht jo fan de lêste gegevens oer it projekt. Boppe-oan it tabblêd sjogge jo 
it tal aktiviteiten op in dei, yn ‘e wike en yn totaal. Fierder wurdt in ûnderferdieling makke tusken 
ynfierde scans en kontrolearre scans. Dêrûnder fine jo links de top ynfierders fan de rinnende wike en de 
foarige wike, en de top ynfierders fan alle tiden. As jo op de tekst ALLE YNFIERDERS klikke, wurdt de list 
TOP YNFIERDERS FAN ALLE TIDEN útwreide mei alle FryskeHannen dielnimmers dy’t foar dit projekt 
minimaal 1 scan ynfierd ha. De list is ôfrinnend. Dizze knop ferskynt allinne as der mear a tsien ynfierders 
oan it projekt dielnimme. 

Rjochts sjogge jo de top kontroleurs fan de rinnende en de foarige wike, en de top ynfierders fan alle 
tiden. As jo ûnder it kopke TOP KONTROLEURS FAN ALLE TIDEN op de tekst ALLE KONTROLEURS klikke, 
ferskine alle dielnimmers dy’t foar dit projekt minimaal 1 scan kontrolearre ha. Dizze knop ferskynt 
allnne as der mear as tsien kontroleurs oan it projekt dielnimme. 

De oantallen wurde ien kear yn ‘e 10 minuten ferfarske. Op jo eigen dashboardside fine jo ûnder it 
tabblêd STATISTIKEN jo eigen statistiken op FryskeHannen. 
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2.4.4 Foarkarren 

Dit tabblêd stiet net by elk projekt, omdat net elk projekt wurket mei foarkarren.  

Guon ynstellings ha derfoar keazen te wurkjen mei foarkarren om dielnimmers de mooglikheid te bieden 
scans yn te fieren dy’t har foarkar ha (bygelyks scans út in bepaald plak, in bepaalde perioade of fan in 
bepaalde swierrichheidsgraad). Op it tabblêd sjogge jo de foarkarren. 

 

2.5 Dielnimmers 

 

 
 

Op de side DIELNIMMERS sjogge jo in oersjoch fan dielnimmers op FryskeHannen.nl. Troch op in namme 

of profylfoto te klikken, komme jo by it profyl fan dy persoan. 

 

2.5.1 Dielnimmers 

Under it tabblêd DIELNIMMERS is it mooglik om de dielnimmers te sortearjen of te filterjen. Oan de 

rjochterkant fan jo skerm kinne jo in dielnimmer sykje. Jo kinne kinne hjir sortearje op namme 

oprinnend, namme ôfrinnend, lêst ynlogd en op projekt. Jo kinne ek op ‘allinne online dielnimmers’ sykje 
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troch it fakje links fan de tekst oan te klikken. Jo fiere dizze sortearring út troch te klikken op SORTEARJE  

of PROJEKT en it filter dat jo brûke wolle oan te klikken. 

 

2.5.2 Kaart 

Under it tabblêd KAART sjogge jo in wrâldkaart dêr’t op oanjûn urdt wêr’t dielnimmers wei komme. Tink 

derom: dat binne net de minsken dy’t op dit stuit op FryskeHannen aktyf binne of ynlogd binne. De kaart 

wurdt gearstald troch alle FryskeHannen dielnimmers dy’t by har profylgegevens in wenplak ynfolle ha.  

 

2.5.3 Ynterviews 

Under it tabblêd YNTERVIEWS fine jo inkele fragminten fan ynterviews mei dielnimmers en kinne jo lêze 

hoe’t sy FryskeHannen belibje.  

 

2.6 Nijs 

 

Op de side NIJS fine jo de algemiene nijsberjochten oer FryskeHannen. Jo iepenje in berjocht troch op de 

oranje koptekst te klikken. Oan de rjochterkant fan jo skerm kinne jo in bepaald nijsberjocht sykje troch 
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in trefwurd yn te typen. It is ek mooglik om op datum te sykjen troch it útklapmenu ûnder de tekst 

‘Datum’ oan te klikken. Fierder is te sjen hokker FryskeHannen dielnimmers op dit stuit ynlogd binne. 

 

2.7 Help 

 

 
 
Op de side HELP fine jo in oersjoch fan faak stelde fragen oer FryskeHannen. De fragen binne 
ûnderferdield yn de kopkes ‘FryskeHannen’, ‘Ynfiere en kontrolearje’ en ‘Punten fertsjinje en 
fersulverje’. Jo fine it antwurd op de fraach troch op de tekst ‘Besjoch antwurd’ te klikken. Dêrnei kinne 
jo it antwurd ferbergje troch op de tekst ‘Slút antwurd’ te klikken. Dêrneist is op dizze side oan de 
rjochterkant te sjen út hokker persoanen it FryskeHannen projektteam bestiet en hokker dielnimmers op 
it stuit ynlogd binne. 
Alle fragen op de HELP-pagina wurde yn twa talen beantwurde. 
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3. YNFIERE 
 

Op de side PROJEKTEN sjogge jo alle projekten dy’t op dit stuit op FryskeHannen steane. Underoan elk 

projekt kinne jo troch te klikken op de tekst ‘meidwaan oan dit projekt’ dielnimme oan it projekt. Binne 

jo al lid? Dan kinne jo klikke op de knop ‘ynfiere’. Op elke projektside is de knop ‘ynfiere’ ek te finen. De 

knop YNFIERE stiet ûnder de projektbeskriuwing yn de balke.  

As jo klikke op ‘ynfiere’, komme jo by it ynfierskerm dêr’t in scan generearre is. Op dy scan stiet 

ynformaasje dy’t jo oernimme moatte yn de ferskillende ynfierfjilden. 
  

 

 

 

It ynfieren is by elk projekt unyk. Op it ynfierskerm fine jo dêrom ûnderoan ekstra ynformaasje oer de 

korrekte wize fan ynfieren. Dêrneist is der faak in helptekst oanwêzich en in link nei wiidweidige 

ynfierynstruksjes, dizze ynstruksjes binne yn pdf beskikber. [Helpteksten kinne jo yn dat gefal maklik 

toane of ferbergje mei de knop ‘Help’. As jo dy opsje oanset ha ferskynt in helptekst ûnder in fjild dêr’t jo 

kursor op stiet.] Boppedat kinne jo by elk projekt ûnder it tabblêd PROJEKTYNFO oan de rjochterkant fan 

de side dit pdf-bestân downloade mei wiidweidige útfierynstruksjes. Wy riede jo oan dizze 

ynfierynstruksjes te lêzen foardat jo starte mei de ynfier fan in projekt.  
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Ynfiertip: foar de measte projekten jildt dat jo mei de TAB-knop nei in folgjend ynfierfjild geane en mei de 

/-knop de ynfier fan in boppelizzend fjild oernimme. Foar in wiidweidige útlis, sjoch haadstik 6 

‘Sneltoetsen’. 

 

 

3.1 Viewer 

 

 

Mei de knoppen fan de viewer, dêr’t de scan yn toand wurdt, kinne jo de scan op in oare manier 

werjaan. Sa kinne jo ynzoome, de scan rotearje of it kleuroanpassingsmenu toane. As jo de mûs op in 

knop hâlde, ferskynt der automatysk in útlis fan de oanbelangjende knop. Foar in wiidweidige útlis, sjoch 

haadstik 6 ‘Sneltoetsen’. 

 

3.2 Folchoarder  

By guon projekten stiet foar elke ynfierde rigel in knopke mei twa pylkjes: . Dêr kinne jo op klikke mei 

de linker mûstoets. As jo dy yndrukt hâlde en de rigel nei ûnderen of nei boppen slepe, feroaret de 

folchoarder. Handich as jo in rigel oerslein ha en dy letter op it goede plak tafoegje wolle. Dizze knop is 

foaral handich by yndeksearringsprojekten lykas befolkingsregisters. 

 

3.3 Ofrûnje 

As jo klear binne mei it ynfieren fan in scan, klikke jo op de gele knop OFRUNJE om de scan definityf yn te 

tsjinjen. 

 

3.4 Te dreech 

As in scan te lestich foar jo is om yn te fieren, dan kinne jo gebrûk meitsje fan de knop TE DREECH. As jo 

op dy knop klikke, wurdt de scan as ‘te dreech’ markearre en krije jo in nije scan. De scan sil dan by twa 

oare ynfierders terjochte komme dy’t besykje sille de scan opnij te yndeksearjen. 

As in scan trije kear as ‘te dreech’ oanmurken is sil dy net mear by ynfierders útdield wurde, mar nei in 

kontroleur gean. Dy sjocht yn it kontrôleskerm dat de scan trije kear as ‘te dreech’ oanmurken is. De 

kontroleur kin de gegevens dan ynfolje of – as de scan net te yndeksearjen is – in probleemmelding 

ferstjoere. In ekspert sil de scan dan besjen. 

In scan komt ek by in kontroleur terjochte as dy ien kear ynfierd is en trije kear as ‘te dreech’ oanmurken 

is. De kontroleur krijt dan de ynfier te sjen fan de ynfierder en de opmerking dat trije ynfierders de scan 

as ‘te dreech’ oanmurken ha. Dêrnei kin de controleur de data fan de iene ynfierder oanpasse of 

eventueel help ynskeakelje fan in ekspert as hy of sy der sels net útkomt.  
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3.5 Unbrûkber 

It kin wêze dat jo in scan krije dy’t net yn te fieren is, bygelyks in kaft of foarside fan in boek. Yn dat gefal 

kinne jo kieze foar de knop UNBRUKBER. As jo op dy knop klikke, ferskynt der in pop-up skerm. Dêr kinne 

jo in reden yn opjaan (mei eventuele taljochting) wêrom’t de oanbelangjende scan net yn te fieren is 

.Mei de knop ANNULEARJE annulearje jo de aksje, mei de knop OPSLAAN befêstigje jo de aksje en krije jo 

in nije scan. De reden stiet automatysk op: ‘Der steane gjin te yndeksearjen gegevens op’; it is in kaft; 

skutblêd of lege side. 

It pop-up skerm is te ferpleatsen troch mei de linkermûsknop op de bopperâne te klikken en dy fêst te 

hâlden. Troch te slepen kin it pop-up skerm oer it hiele skerm ferpleatst wurde. 

 

3.6 Opmerklik  

Mei de knop OPMERKLIK kinne jo in berjochtje stjoere nei de projektbehearder. As jo op dizze knop 

drukke, ferskynt in pop-up skerm. Dêr kinne jo yn melde wat der bysûnder is oan de scan. De knop  

ANNULEARJE annulearret de aksje, de knop OPSLAAN befêstiget de aksje. De projektbehearder beslist 

hoe’t er de ynstjoerde opmerkingen behannelet. 

It pop-up skerm is te ferpleatsen troch mei de linkermûsknop op de bopperâne te klikken en dy fêst te 

hâlden. Troch te slepen kin it pop-up skerm oer it hiele skerm ferpleatst wurde. 

 

3.7 Tuskentiids bewarje 

Brûk de knop TUSKENTIIDS BEWARJE om de scan op in letter momint ôf te meitsjen (of om jo wurk op te 

slaan en daliks fierder te gean). De oant dan ta ynfierde gegevens binne tydlik opslein. As jo binnen 24 

oere wer fierder geane mei dizze scan sille se hjir wer toand wurde. Nei sirka 24 oeren sille de tydlik 

opsleine gegevens ferwidere wurde en sil de scan op ‘e nij oan in ynfierder útdield wurde. Dat bart om 

der foar te soargjen dat in scan net te lang yn it besit wêze kin fan in ynfierder.  

Tink derom: as jo ûnderwilens fierder wurkje oan in oar projekt, geane de opsleine ynfiergegevens fan de 

tydlik opsleine scan ferlern. Elke FryskeHannen-dielnimmer kin nammentlik mar ien scan tagelyk yn syn 

besit ha. 

3.8 Skerm meibewege  

By de measte projekten kinne jo rjochts boppe-yn it skerm derfoar kieze om de scan meibewege te litten 

mei it ynfieren, sadat it diel fan de scan toand wurdt dat jo ynfiere moatte by it selektearre ynfierfjild. Dit 

ikoantsje sjocht der sa út:  

3.9 Skermyndieling oanpasse 

By de measte projekten is it mooglik om de skermyndieling oan te passen. De scan en de ynfierfjilden 

kinne neist elkoar werjûn wurde of ûnder elkoar. Dit ikoantsje sjocht der sa út:  

 

3.10 Problemen mei laden 

It kin wêze dat de side mei de scan stadich of net laadt en it byld griis bliuwt. Yn sa’n gefal kinne jo u de 

toetsen Ctrl + F5 tagelyk yndrukke. De side wurdt dan fernijd en de scan sil ferskine. 
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3.10.1 JavaScript 

Wurdt de viewer net optimaal werjûn? Om FryskeHannen goed wurkje te litten, wurdt gebrûk makke fan 

JavaScript en Flash. JavaScript is in programmeartaal dy’t op in hiel soad websites brûkt wurdt. JavaScript 

is beskikber yn elke browser. Yn guon browsers stiet JavaScript lykwols útskeakele. As dat sa is, fertoant 

de website verskillende beheiningen. It meast opfallende is dat de scan by it ynfieren of kontrolearjen 

hiel lyts toand wurdt en men net yn- of útzoome kin. Mar oare saken sille ek net of net goed wurkje, 

lykas it tuskentiids opslaan en de byldyndieling fan de ynfier- en kontrôleskermen.  

Hoe kinne jo JavaScript aktivearje? Op de website Browser Checker kinne jo fine hoe’t jo JavaScript 

oansette kinne op Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari (Mac) en Safari (iPad en iPhone). 

3.10.2 Flash 

Flash is in computerprogramma dat op in soad websites brûkt wurdt foar byldmateriaal. Op de 

FryskeHannen-website brûke wy it foar it toanen fan de scans by de ynfier- en kontrôleskermen. As jo 

gjin Flash ynstallearre ha, wurdt in oare viewer brûkt dy’t wurket op basis fan JavaScript. Dy hat lykwols 

minder mooglikheden as de Flashferzy fan de Viewer. Hoe kinne jo Flash ynstallearje? Jo kinne Flash 

ynstallearje op de website fan Adobe. 

 

3.11 Soarten Projekten. 

Yn ‘e rin fan ‘e jierren nimt it tal projekten op it platform fan FryskeHannen ta. By it opstarten van nije 

projekten ha der ek nije ûntwikkelingen west foar nije soarten projekten dêr’t jo foar ynfiere kinne. Sjoch 

hjirûnder foar in oersjoch fan alle soarten projekten dy’t live stean kinne op FryskeHannen:  

3.11.1 Yndeksearje 

By dit type projekt wurde allerhande soarten boarnen yndeksearre lykas befolkingsregisters, aktes ensf. 

Foar dy boarnen wurdt in set fan ynfolfjilden definearre dy’t nei ûntwikkeling fan it projekt ynfierd wurde 

troch dielnimmers.   

3.11.2 Transkribearje 

By dit type projekt wurdt frege om (lange) tekst(en) oer te nimmen (oerskriuwe). Dat kin foar allerhande 

boarnen ynset wurde lykas notariële akten, brieven ensf. Der is foar dit type ûntsluten fan boarnen in 

ekstra grut ynfolfjild ûntwikkele dêr’t men langere teksten yn kwyt kin.  

3.11.3 Taggingprojekten 

Bij dit type projekt wurdt frege om foto’s, affysjes of oar materiaal metadata mei te jaan troch in set fan 

fragen oer it materiaal troch te rinnen. By it ‘taggen’ wurde yn in tal stappen fragen steld oer it 

materiaal. Foar foto’s binne dat fragen lykas: wat is der te sjen op de foto, hokker fotograaf hat de foto 

makke, yn hokker jier is de foto makke, wêr is de foto makke, watfoar beskriuwing kin oan de foto jûn 

wurde? 

3.11.4 Fideo Taggingprojekt 

By dit type projekt is it de bedoeling om titels en beskriuwingen oan de fideofragminten te jaan. Bygelyks 

titels en beskriuwingen dy’t al út in database komme. Boppedat moat by elk fragmint (sêne) in start- en 

eintiid oanjûn wurde. 

http://www.browserchecker.nl/
http://www.adobe.com/
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3.11.5 Byldseleksje 

Bij dit type projekt kinne jo bylden selektearje op in saneamd kontaktsheet sadat dy seleksjes fan bylden 

op in hegere resolúsje scand wurde kinne. It materiaal bestiet foar it grutste part út kontaktsheets 

(fotonegativen). As de seleksjes makke binne by it type Byldseleksje kinne se yn in nij projekt pleatst 

wurde (Taggingproject). Dêrtroch kinne ek direkt metadata oan de selektearre bylden jûn wurde. 

 

3.11.6 Keppelprojekten 

By dit type projekt krije jo as ynfierder in list te sjen fan persoanen dy’t op de toande scan thúshearre. Jo 

keppelje as ynfierder de goede akte op in scan oan de oanbelangjende persoanen op dizze scan en folje 

de oare ynfierfjilden yn mei de korrekte gegevens. 

3.11.7 Georeferearje 

By dit type projekt kinne de koördinaten fan histoaryske kaarten ferlike wurde mei koördinaten fan de 

hjoeddeistige kaarten (Google maps). Jo as ynfierder sykje lykweardige punten fan de âlde en de nije 

kaart en pinne maksimaal 3 punten. Sa kinne jo as dit dien is, âlde histoaryske kaarten oer de 

hoeddeistige sitewaasje skowe. 
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4. KONTROLEARJE 
 

De knop ‘kontrolearje’ is allinne sichtber foar dielnimmers dy’t kontroleur binne. 

Elke scan wurdt twa kear ynfierd en ien kear kontrolearre. Omdat foar it kontrolearjen in beskate 

ûnderfining fereaske is, wurde yn it begjin fan in projekt meastal allinne leden dy’t al wat ûnderfining ha 

mei it ynfieren op FryskeHannen ynset as kontroleur. As der ekstra kontroleurs nedich binne, wurdt dêr 

in oprop foar pleatst yn in meidieling.  

As jo klikke op de knop KONTROLEARJE komme jo by it kontrôleskerm dêr’t in ynfierde scan generearre 

is. It ynfieren is by elk projekt unyk. Op it kontrôleskerm fine jo dêrom ûnderoan in link nei in pdf-bestân 

mei wiidweidige kontrôle-ynstruksjes. De pdf is ek werom te finen oan de rjochterkant fan de Projekt-

ynfo-side. Wy riede jo oan foardat jo starte mei de kontrôle fan in projekt earst de kontrôle-ynstruksjes 

te lêzen. De ynstruksjes binne nammentlik foar elk projekt wer oars.  
 

 
 

Neist de scan wurde de twa ynfierde ferzys en jo kontrolearre ferzy toand. Ofwikingen tusken de twa 

ynfierde ferzys binne highlighte. It is oan jo as kontroleur om de korrekte data yn te fieren yn jo 

kontrolearre ferzy.  
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4.1 Data oernimme of ferwiderje 

Mei de knop DATA OERNIMME wurde de data yn de oanbelangjende ynfierde ferzy kopiearre nei jo 

kontrolearre ferzy. Met de knop DATA FERWIDERJE wurde de ynfierde gegevens fan in ynfierder 

ferwidere. Der wurdt frege wêrom’t jo de ynfierde gegevens ferwiderje wolle. De scan wurdt dan opnij 

útdield foar ynfier en de kontroleur krijt in oare scan foar kontrôle.  

 

4.2 Rapportearje dielnimmer 

Foar kontroleurs is it mooglik om in melding te meitsjen as in dielnimmer faak deselde fout makket. 

Derfoar is in knop tafoege op de kontrôleside: MELD BRUKER. As jo op dy knop klikke, ferskynt in pop-up 

skerm, dêr’t in kontroleur yn oanjaan kin wat der krekt oan ‘e hân is (bygelyks: “Dizze dielnimmer typt de 

achternamme yn it fjild Patronym”.). Jo kinne jo berjocht annulearje mei de knop ANNULEARJE en 

pleatse mei de knop FERSTJOER. De melding giet nei de projektbehearder, en dy kin de dielnimmer 

freegje om de achternamme tenei yn it goede fjild te setten. 

It pop-up skerm is te ferpleatsen troch mei de linkermûsknop op de bopperâne te klikken en dy fêst te 

hâlden. Troch te slepen kin it pop-up skerm oer it hiele skerm ferpleatst wurde. 

 

4.3 Opslaan 

Underoan jo kontrolearre ferzy fine jo ferskillende knoppen. Mei de knop OPSLAAN slane jo jo 

kontrolearre ferzy op.  

 

4.4 Foegje rigel ta 

By de measte projekten op FryskeHannen is it mooglik om mei de knop VOEG VELD TOE in ekstra rige 

ynfierfjilden ta te foegjen oan jo kontrolearre ferzy. Dat is handich as de twa ynfierde scans in rigel 

oerslein ha. 

  

4.5 Ferwiderje oanpassingen 

Mei de knop FERWIDERJE OANPASSINGEN wurde alle oanpassingen dy’t dien binne, tink dêrby oan it 

ferwiderjen of tafoegjen fan rigels yn de ynfierde gegevens fan ynfierder 1 of 2 of bygelyks it oanpassen 

fan ynfierde gegevens, ûngedien makke. 

 

4.6 Scan op ‘e nij iepenje foar ynfier 

Troch te klikken op de blauwe knop SCAN OPNIJ IEPENJE wize jo beide ynfierde ferzys ôf en stelle jo de 

scan op ‘e nij iepen foar ynfier. Oft dit needsaaklik is litte wy oer oan de ekspertise fan de kontroleur / 

projektbehearder.  

Tink derom: wês foarsichtich en sunich mei it brûken fan dizze knop. De ynfier fan de twa ynfierders sil 

mei dy aksje nammentlik ferwidere wurde en de scan sil op ‘e nij oan twa ynfierders útdield wurde om 

hielendal op ‘e nij yn te fieren. 
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       4.7 Opmerklik  

Mei de knop OPMERKLIK stjoere jo in berjocht nei de projektbehearder. As jo op dizze knop drukke, 

ferskynt in pop-up skerm. Dêr kinne jo yn melde wat der bysûnder is oan de scan. Mei de knop  

ANNULEARJE annulearje jo de aksje, mei de blauwe knop OPSLAAN befêstigje jo de aksje.  

De projektbehearder beslist hoe’t er de ynstjoerde opmerkingen behannelet. Om foar te kommen dat in 

kontroleur deselde opmerking by in scan makket as in ynfierder ek al dien hat, binne de opmerkingen fan 

in ynfierder ek sichtber foar de kontroleur. 

It pop-up skerm is te ferpleatsen troch mei de linkermûsknop op de bopperâne te klikken en dy fêst te 

hâlden. Troch te slepen kin it pop-up skerm oer it hiele skerm ferpleatst wurde. 

 

      4.8 Probleem  

Troch op de knop PROBLEEM te klikken, rapportearje jo in probleem oan de projektlieder. Der ferskynt in 

pop-up skerm dêr’t jo yn oanjaan moatte wat it probleem is. As jo der echt net útkomme mei de kontrôle 

kinne jo de ynfier oan in ekspert foarlizze. Wês sunich mei dy mooglikheid; it is echt allinne bedoeld foar 

útsûnderlike gefallen. Jo ferstjoere jo berjocht troch te klikken op de knop OPSLAAN. Jo annulearje de 

aksje troch op de knop ANNULEARJE te klikken. De projektbehearder beslist hoe’t er de ynstjoerde 

opmerkingen behannelet. 

It pop-up skerm is te ferpleatsen troch mei de linkermûsknop op de blauwe bopperâne te klikken en dy 

fêst te hâlden. Troch te slepen kin it pop-up skerm oer it hiele skerm ferpleatst wurde. 

 

4.9 Viewer 

 

Mei de knoppen fan de viewer, dêr’t de scan yn toand wurdt, kinne jo de scan op in oare manier 

werjaan. Sa kinne jo ynzoome, de scan rotearje of it kleuroanpassingsmenu toane. As jo de mûs op in 

knop hâlde, ferskynt der automatysk in útlis fan de oanbelangjende knop. Foar in wiidweidige útlis, sjoch 

haadstik 6 ‘Sneltoetsen’. 

 

   4.10 Skerm meibewege  

By de measte projekten kinne jo rjochtsboppe-yn it skerm derfoar kieze om de scan meibewege te litten 

mei it kontrolearjen, sadat it diel fan de scan toand wurdt dat oerienkomt mei it selektearre ynfierfjild. 

Dit ikoantsje sjocht der sa út:  

 
 

4.11 Skermyndieling oanpasse 

Dêrneist is it by de measte projekten mooglik om de skermyndieling oan te passen. De scan en de 

ynfierfjilden kinne neist elkoar werjûn wurde of ûnder elkoar. Dit ikoantsje sjocht der sa út: 
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5. PUNTEN 
 

Foar it ynfieren fan scans kin men in fergoeding krije yn de foarm fan punten. Wat jo mei dy punten 

kinne, ferskilt foar elk projekt. Mear ynformaasje fine jo op de projektsiden. Meastal kinne jo de punten 

brûke foar it besjen en downloaden fan scans. Nei it ynfieren fan in scan, krijt de ynfierder daliks in tal 

punten takend. Nei kontrôle wurdt de rest fan de punten byskreaun op syn account. De kontroleur hat 

de mooglikheid om gjin punten ta te kennen as de ynfierder gjin goed wurk levere hat. (Dat komt selden 

foar). De dielnimmers kinne har punten sjen op harren persoanlike profylside. Under it tabblêd ‘Punte-

oersjoch’ sjogge jo by elk projekt hoefolle punten jo fertsjinne ha.  

 

5.1 Kûpon oanmeitsje 

By hast alle projekten fersulverje jo jo punten troch it oanmeitsjen fan in kûpon. Troch op de tekst ‘Mear’ 

te klikken yn jo punte-oersjoch, sjogge jo details oer jo kûpuns by it oanbelangjende projekt. Dêr kinne jo 

jo punten oersette yn in kûpon mei de knop MEITSJE KUPON. 

As jo in kûpon oanmakke ha, wurde de printknop en de tekst ‘Duplisearje’ sichtber. Mei de printknop  

kinne jo in oersjoch fan de makke kûpon printsje. As jo klikke op de tekst ‘Duplisearje’ kinne jo de 

kûponopdracht op ‘e nij útfiere mei oare punten. 

 

5.2 Kûpon annulearje 

Jo kinne net sels kûpons annulearje. As jo by fersin in kûpon ferkeard oanmakke ha, kinne wy dy foar jo 

annulearje. Jo kinne yn dat gefal in e-mail stjoere nei info@FryskeHannen.frl. Jou dêrby jo 

brûkersnamme oan, de kû[ponkoade en it projekt. Wy soargje dan dat de kûpon ferwidere wurdt en dat 

de punten wer byskreaun wurde op it saldo fan de dielnimmer. 

It is spitigernôch noch net mooglik om punten dy’t fertsjinne binne by it iene projekt by it oare projekt te 

fersulverjen. De mooglikheid om dielnimmers oan projekten punten sparje te litten biede wy út namme 

fan FryskeHannen de ynstânsjes oan dy’t dy projekten draaie. Dat jout ynstânsjes de mooglikheid om 

dielnimmers te beleanjen foar harren ynset. Elke ynstelling jout dêr sels in ynfolling oan. 

mailto:info@fryskehannen.frl
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6. SNELTOETSEN 
 

In folslein oersjoch fan alle sneltoetsen yn de FryskeHannen-viewer fine jo hjirûnder: 

6.1 Basisdiel toetseboerd 

↑ ferpleats nei boppen * 

↓ ferpleats nei ûnderen * 

→ ferpleats nei rjochts * 

← ferpleats nei links * 

H hân tool, klik en sleep om it byld te skowen 

Z zoom tool 

M seleksje tool 

- zoom út 

= zoom yn 

8 zoom passend 

/ zoom 100% 

[ rotearje de scan 90 graden tsjin de wizers fan de klok yn 

] rotearje de scan -90 graden mei de wizers fan de klok mei 
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\ rotearje de scan 180 graden 

F/ESC fullscreen oan/út 

N navigator toane/ferbergje 

C kleuroanpassing toane/ferbergje 

L hotspots toane/ferbergje 

6.2 Nûmeryk diel toetseboerd 

/ zoom 100% 

* zoom passend 

- zoom út 

+ zoom yn 

8 ferpleats nei boppen * 

2 ferpleats nei ûnderen * 

6 ferpleats nei rjochts * 

4 ferpleats nei links * 

5 
Sintrear 

 

6.3   Sneltoetsen ynfiere / kontrolearje 

TAB Mei de TAB-knop geane jo nei in folgjend ynfierfjild 
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/ Mei de /-knop nimme jo de ynfier fan it boppelizzende fjild oer 

ENTER De ENTER-toets wurket as in sneltoets foar it ôfrûnjen fan in scan 

 
* As jo de CTRL-toets yndrukt hâlde giet it ferpleatsen stadiger, as jo de SHIFT-toets yndrukt hâlde giet it 
ferpleatsen flugger. 

Toetsen kinne kombinearre wurde om it byld skean te ferpleatsen. 
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   FRYSKEHANNEN HANDLEIDING 
 

FryskeHannen is een online platform waarop Tresoar, maar ook andere archieven en musea, scans of 

foto's kunnen aanbieden, zodat het grote publiek deze beter toegankelijk kan maken. FryskeHannen is 

een initiatief van Tresoar en wordt onderhouden door Picturae in Heiloo. 

Iedereen die wil meehelpen, kan zich gratis aanmelden bij FryskeHannen. Elke deelnemer krijgt een 
eigen profielpagina en kan scans gaan indexeren, selecteren of beschrijven. Tegenover het invoeren van 
scans staat een vergoeding in de vorm van punten. Wat u met die punten kan doen, verschilt per project. 
Meer informatie daarover kunt u vinden op de projectpagina van het betreffende project.  

Deze handleiding is bedoeld voor alle deelnemers van FryskeHannen. Dat wil zeggen dat zowel nieuwe 

als ervaren deelnemers van FryskeHannen aanwijzingen en tips kunnen vinden die het gebruik van 

FryskeHannen makkelijker maken. In de handleiding staat naast informatie voor invoerders ook 

instructies voor controleurs. Wanneer u geen controleur bent, kunt u de controleursknoppen op 

FryskeHannen niet zien. Dit gedeelte van de handleiding kunt u negeren. 

Wanneer u nog andere aanwijzingen of tips heeft die FryskeHannen verder verduidelijkt voor 

deelnemers, kunt u een e-mail sturen naar info@FryskeHannen.nl.  

. 

 

  

mailto:info@FryskeHannen.nl.
mailto:info@FryskeHannen.nl.
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1. Aanmelden  
 

1.1 Account aanmaken 

Iedereen kan via OANMELDE een account aanmaken. Ervaring is niet vereist. Bij het aanmelden zijn 

alleen uw e-mailadres, naam en een displaynaam vereist om in te vullen. U wordt op de website alleen 

bekend onder uw displaynaam, bijvoorbeeld via de Fragen en Tips op de Berichten-pagina van een 

project. U kunt dus anoniem indexeren. 

 
 

1.2 Aanmelden via een derde partij 

Als u al een account heeft bij bijvoorbeeld Google of Facebook, kunt u zich ook aanmelden met dat 

account bij FryskeHannen. FryskeHannen ondersteunt hiervoor de volgende websites: 

 Google 

 Facebook 

 Yahoo 

 Twitter 

 OpenID 

 

Zo hoeft u minder verschillende wachtwoordcombinaties te onthouden. En als u al ingelogd bent op die 

externe website, hoeft u niet opnieuw uw wachtwoord in te vullen als u inlogt op FryskeHannen. 

Overigens wordt uw wachtwoord van die externe website niet doorgegeven aan FryskeHannen. 

Om u aan te melden via een derde partij gaat u simpelweg naar YNLOGGE, en klikt op het icoontje van de 

site waarmee u wilt inloggen (Facebook, Google, et cetera). U wordt dan automatisch aangemeld bij 

FryskeHannen. De eerste keer dat u via die externe site inlogt, wordt u gevraagd een aantal velden in te 

vullen voor uw account bij FryskeHannen. 
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2. PAGINA’S 
 

U kunt navigeren op de website van FryskeHannen door middel van de snelkoppelingen HOME, 

PROJEKTEN, DIELNIMMERS, NIJS en HELP, die u vindt aan de bovenkant van uw scherm. Hieronder volgt 

een uitleg over de verschillende pagina’s en mogelijkheden van FryskeHannen. 

 

2.1 Dashboardpagina 

 

 

 

 

Wanneer u inlogt op FryskeHannen.nl, komt u op uw persoonlijke dashboardpagina. Daar vindt u in het 

midden van het scherm – in de beige balk – de tekst 'Profiel aanpassen'. Als u hierop klikt, verschijnen 

uw gegevens in beeld en kunt u uw wijziging doorvoeren. 

Wanneer u op uw profielafbeelding klikt, wordt uw profiel weergegeven zoals andere deelnemers van 

FryskeHannen uw profiel zien. U kunt altijd terugkeren naar uw dashboardpagina door rechtsboven in 

uw scherm op uw profielnaam te klikken (naast de tekst MYN PROFYL). 

Naast de tekst PROFYL OANPASSE vindt u snelkoppelingen naar de projecten waar u aan meewerkt, naar 

uw statistieken op FryskeHannen en naar de punten die u heeft verdiend. U kunt ook navigeren door de 

verschillende tabbladen onder de tekst PROFYL OANPASSE.  
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2.1.1 Projecten 

Het tabblad PROJEKTEN toont de projecten waar u aan meewerkt.  

 

2.1.2 Profielgegevens 

Het tabblad ‘PROFYLGEGEVENS geeft u de mogelijkheid uw profielgegevens aan te passen. Aan de 

linkerkant kunt u uw profielgegevens aanpassen. U kunt wijzigingen opslaan door op de knop 

WIZIGINGEN OPSLAAN te klikken. Aan de rechterkant is het mogelijk om uw wachtwoord te veranderen. 

U wijzigt uw wachtwoord door op de knop WIZIGJE WACHTWURD te klikken. 

 

2.1.3 Puntenoverzicht 

In het tabblad OERSJOCH PUNTEN kunt u een overzicht vinden van de punten die u bij de verschillende 

projecten op FryskeHannen heeft verdiend. Ook is het hier mogelijk om uw punten in te wisselen voor 

coupons. Zie voor uitleg hoofdstuk 5.1 Coupon aanmaken. 

 

2.1.4 Statistieken 

Het tabblad STATISTIEKEN toont de statistieken van uw werkzaamheden op FryskeHannen. Bovenaan het 

tabblad wordt de activiteit per dag, per week en per uur getoond. Vervolgens wordt een onderverdeling 

gemaakt tussen de door u ingevoerde scans en de gecontroleerde scans. Deze statistieken worden 

weergegeven per dag en per maand.  

Let op het aantal ingevoerde en gecontroleerde scans telt het aantal door u ingevoerde en 

gecontroleerde scans. Het aantal gecontroleerde scans toont dan ook niet of de door uw ingevoerde 

scans zijn gecontroleerd. Wel kunt u dit merken door het omhoog gaan van uw puntenaantal. Uw 

puntenaantal gaat namelijk omhoog wanneer u een scan invoert en wanneer deze scan door een 

controleur is gecontroleerd. 

2.1.5 Berichten 

Het tabblad BERJOCHTEN leidt u naar een overzicht van de berichten die zijn verschenen in de 

MEIDIELINGEN, FRAGEN, TIPS en REAKSJES van projecten waar u aan deelneemt sinds de laatste keer dat 

u heeft ingelogd. 

 



 
 

7 
 

2.2 Home 

 

 

 

De pagina HOME is de startpagina van FryskeHannen. U vindt er in de balk bovenaan de pagina de 

invoeroefening voor nieuwe deelnemers. U kunt deze oefening starten door op de knop OEFENJE te 

klikken. 

In de grijze balk aan de rechterkant van u scherm ziet u het laatste nieuws van FryskeHannen. De 

berichten zijn afkomstig van het FryskeHannen projectteam. Hier kondigen wij bijvoorbeeld de lancering 

van nieuwe projecten aan. U komt bij het volledige nieuwsbericht door op de titel ervan te klikken. 

Onderaan vindt u een link naar alle nieuwsberichten. 

Op de pagina HOME ziet u bovendien een greep uit de projecten op FryskeHannen.nl. Door op de titel 

van het project te klikken, komt u op de projectpagina van het betreffende project. U ziet alle projecten 

op de pagina PROJEKTEN. Onderaan vindt u de knop BESJOCH ALLE PROJEKTEN.  
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2.3 Projecten 

 

 

 

 

Op de pagina PROJEKTEN ziet u alle lopende projecten die momenteel op FryskeHannen staan. Een 

overzicht van afgeronde projecten ziet u door op de knop OFRUNE PROJEKTEN te klikken. Van ieder 

project wordt een afbeelding en omschrijving getoond. Tevens vindt u bij ieder project een balk met 

daarin het percentage van de reeds ingevoerde en gecontroleerde scans ten opzichte van het totaal. 

Hieronder staat de startdatum van het project, het aantal scans en het aantal deelnemers. Onderaan 

ieder project kunt u deelnemen aan het project door te klikken op MEIDWAAN OAN DIT PROJEKT. Bent u 

al lid van het project? Dan ziet u een knop YNFIERE. Als u ook controleur bent is ook de knop 

KONTROLEARE zichtbaar.  
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2.4 Projectpagina 

 

 

 

Door op de titel van het project te klikken, komt u bij de desbetreffende projectpagina. De projectpagina 

is onderverdeeld in een aantal tabbladen: BERJOCHTEN, PROJEKTYNFO, STATISTIKEN en eventueel het 

tabblad FOARKAR. Bij ieder project waarvoor u zich heeft aangemeld, kunt u zich afmelden door op de 

blauwe knop  te klikken. 

 

2.4.1 Berichten 

Elk project heeft een eigen omgeving waar specifieke vragen en opmerkingen rondom elk project zijn te 
vinden. Deze vindt u onder het tabblad BERJOCHTEN. Hier zijn vier verschillende soorten berichten te 
vinden: mededelingen, vragen, tips en opmerkingen. Alle deelnemers die lid zijn van een project, kunnen 
vragen, tips en opmerkingen aanmaken. Mocht u vragen hebben over een bepaalde functie binnen het 
project dan kunt u een bericht onder FRAGEN plaatsen. Mocht u een handigheidje hebben voor het 
invoeren dan kunt u deze bij de TIPS plaatsen. Wanneer u een leuk nieuwtje of verhaal met betrekking 
tot het project wil plaatsten kan dit onder REAKSJES. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zal de 
projectbeheerder deze plaatsen bij ‘MEIDIELINGEN’. U kunt zelf geen nieuwe MEIDIELING aanmaken, 
maar hier wel op reageren. Wanneer u geen lid bent van een project, kunt u de berichten wel lezen, 
maar zelf geen berichten plaatsen.  
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Als u bent aangemeld bij een project, is het mogelijk een nieuwe ‘vraag’, ‘tip’ of ‘reactie’ aan te maken. U 
klikt dan op de tekst FRAGEN, TIPS of REAKSJES. U kunt een nieuwe ‘vraag’, ‘tip’ of ‘reactie’ aanmaken 
door op de knop TA TE FOEGJEN te klikken. Vervolgens verschijnt er een tekstveld. U kunt uw bericht een 
titel meegeven. Na het typen plaatst u uw bericht door op de knop PLEATS BERJOCHT te klikken.  Als u 
bent aangemeld bij een project, kunt u reageren op een bericht door op de knop REAGEARJE te klikken. 
Vervolgens verschijnt er een tekstveld, getiteld ‘Uw reactie’. Na het typen plaatst u uw reactie door op 
de knop PLEATS REAKSJE te klikken.  

Ook is het mogelijk om u te abonneren op een bericht. Dit doet u door op de knop YNSKRIUWE te 
klikken. U ontvangt dan een e-mail als er op het bericht wordt gereageerd. Deze knop verandert dan in 
de knop OFMELDE. Hiermee kunt u zich afmelden voor de e-mail notificatie. In elke e-mail vindt u ook 
een link waarmee u zich kunt afmelden. Het is mogelijk om uw eigen berichten te bewerken. Dit doet u 

door naast het tekstvlak op het knopje met het potlood icoontje te klikken:  

In de balk aan de rechterkant van uw scherm kunt u de berichten doorzoeken. Daaronder ziet u wie de 
projectleiders zijn van het desbetreffende project. Verder vindt u in deze balk de statistieken van de dag, 
de invoerders van de dag en de controleurs van de dag. Helemaal onderaan ziet u de projectdeelnemers. 

 

2.4.2 Projectinfo 

Onder het tabblad PROJEKTYNFO vindt u uitgebreide informatie over het project. Vaak gaat het dan om 
een korte geschiedenis van het betrokken archief of de archiefstukken, het doel van het project en wat 
deelname aan het project u oplevert. Deze informatie is voor zowel deelnemers als niet-deelnemers te 
bekijken.  

In de grijze balk aan de rechterkant van uw scherm ziet u wie de projectleiders zijn van het 
desbetreffende project. Daaronder vindt u de invoer- en/of de controleursinstructies van het project. 
Verder vindt u in deze balk de statistieken van de dag, de invoerders van de dag en de controleurs van de 
dag. Helemaal onderaan ziet u de projectdeelnemers. 

 

2.4.3 Statistieken 

Het tabblad STATISTIKEN voorziet u van de laatste gegevens over het project. Bovenaan het tabblad ziet 
u de activiteit per dag, per week en totaal getoond. Vervolgens wordt een onderverdeling gemaakt 
tussen ingevoerde scans en de gecontroleerde scans. Daaronder vindt u links de top invoerders van deze 
week en vorige week, en de top invoerders aller tijden. Wanneer u op de tekst ALLE YNFIERDERS klikt, 
wordt de lijst TOP YNFIERDERS FAN ALLE TIDEN uitgebreid met alle FryskeHannen deelnemers die voor 
dit project minimaal 1 scan hebben ingevoerd. De lijst is aflopend. Deze knop verschijnt alleen wanneer 
er meer dan tien invoerders aan het project deelnemen. 

Rechts ziet u de top controleurs van deze week en vorige week, en de top controleurs aller tijden. Als u 
onder het kopje TOP KONTROLEURS FAN ALLE TIDEN op de tekst ALLE KONTROLEURS klikt, verschijnen 
alle deelnemers die voor dit project minimaal 1 scan hebben gecontroleerd. Deze knop verschijnt alleen 
wanneer er meer dan tien controleurs aan het project deelnemen. 

De aantallen worden eens per 10 minuten ververst. Op uw eigen dashboardpagina vindt u onder het 
tabblad STATISTIKEN uw eigen statistieken op FryskeHannen. 
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2.4.4 Voorkeuren 

Dit tabblad staat niet bij elk project, omdat niet ieder project werkt met voorkeuren.  

Sommige instellingen hebben ervoor gekozen om te werken met voorkeuren om deelnemers de 
mogelijkheid te bieden scans in te voeren die hun voorkeur hebben (bijvoorbeeld scans uit een bepaalde 
plaats, periode of moeilijkheidsgraad). Op het tabblad ziet u de voorkeuren. 

 

2.5 Deelnemers 

 

 
 

Op de pagina DIELNIMMERS ziet u een overzicht van deelnemers op FryskeHannen.nl. Door op een naam 

of profielfoto te klikken, komt u bij het profiel van die persoon. 

 

2.5.1 Deelnemers 

Onder het tabblad DIELNIMMERS is het mogelijk om de deelnemers te sorteren of te filteren. Aan de 

rechterkant van uw scherm kunt u een deelnemer zoeken. U kunt hier zowel sorteren op naam 

oplopend, naam aflopend en laatst ingelogd als op project. Tevens kunt u op alleen online deelnemers 
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zoeken door het vakje links van de tekst aan te klikken. U voert deze sortering uit door te klikken op 

SORTEARJE  of PROJEKT en de gewenste filter aan te klikken. 

 

2.5.2 Kaart 

Onder het tabblad KAART ziet u een wereldkaart waarop wordt weergegeven waar deelnemers vandaan 

komen. Let op: dit zijn niet de mensen die op dit moment op FryskeHannen actief zijn of ingelogd zijn. De 

kaart wordt samengesteld door alle FryskeHannen deelnemers die bij hun profielgegevens een 

woonplaats hebben ingevuld.  

 

2.5.3 Interviews 

Onder het tabblad YNTERVIEWS vindt u enkele fragmenten van interviews met deelnemers en kunt u 

lezen hoe zij FryskeHannen ervaren.  

 

2.6 Nieuws 

 

Op de pagina NIJS vindt u de algemene nieuwsberichten over FryskeHannen. U opent een bericht door 

op de oranje koptekst te klikken. Aan de rechterkant van uw scherm kunt u een bepaald nieuwsbericht 

zoeken door een trefwoord in te typen. Ook is het mogelijk om op datum te zoeken door het 
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uitklapmenu onder de tekst ‘Datum’ aan te klikken. Verder is te zien welke FryskeHannen deelnemers op 

dit moment zijn ingelogd. 

 

2.7 Help 

 

 
 
Op de pagina HELP vindt u een overzicht van veel gestelde vragen over FryskeHannen. De vragen zijn 
onderverdeeld in de kopjes ‘FryskeHannen’, ‘Invoeren en controleren’ en ‘Punten verdienen en 
verzilveren’. U vindt het antwoord op de vraag door op de tekst ‘Besjoch antwurd’ te klikken. Vervolgens 
kunt u het antwoord verbergen door op de tekst ‘Slút antwurd’ te klikken. Hiernaast is op deze pagina 
aan de rechterkant te zien uit welke personen het FryskeHannen projectteam bestaat en welke 
deelnemers op het moment zijn ingelogd. 
Alle vragen op de  HELP-pagina worden in twee talen beantwoord.  
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3. INVOEREN 
 

Op de pagina PROJEKTEN ziet u alle projecten die momenteel op FryskeHannen staan. Onderaan ieder 

project kunt u deelnemen aan het project door op de tekst ‘meidwaan oan dit projekt’ te klikken. Bent u 

al lid? Dan kunt u klikken op de knop ‘ynfiere’. Op iedere projectpagina is de knop ‘ynfiere’ ook te 

vinden. De knop YNFIERE staat onder de projectbeschrijving in de balk.  

Wanneer u klikt op ‘ynfiere’, komt u bij het invoerscherm waar een scan is gegenereerd. Op deze scan 

staat informatie die u over moet nemen in de verschillende invoervelden. 
  

 

 
 

Het invoeren is bij ieder project uniek. Op het invoerscherm vindt u daarom onderaan extra informatie 

over de juiste wijze van invoeren. Daarnaast is er vaak een helptekst aanwezig en een link naar 

uitgebreide invoerinstructies, deze instructies zijn in pdf beschikbaar. [Helpteksten kunt u in dat geval nu 

gemakkelijk tonen of verbergen met de knop ‘Help’. Wanneer u deze optie heeft aangezet verschijnt 

onder een veld waar uw cursor op staat een helptekst.] Bovendien kunt u bij ieder project onder het 

tabblad PROJEKTYNFO aan de rechterkant van de pagina dit pdf-bestand downloaden met uitgebreide 

invoerinstructies. Wij raden u aan voordat u start met de invoer van een project eerst deze 

invoerinstructies te lezen.  
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Invoertip: voor de meeste projecten geldt dat u met de TAB-knop naar een volgend invoerveld gaat en 

met de /-knop de invoer van een bovenliggend veld overneemt. Voor een uitgebreide uitleg, zie hoofdstuk 

6 ‘Sneltoetsen’. 

 

 

3.1 Viewer 

 
 

Met de knoppen van de viewer, waarin de scan wordt getoond, kunt u de scan op een andere manier 

weergeven. Zo kunt u inzoomen, de scan roteren of het kleuraanpassingsmenu tonen. Wanneer u uw 

muis op een knop houdt, verschijnt er automatisch een uitleg van de desbetreffende knop. Voor een 

uitgebreide uitleg, zie hoofdstuk 6 ‘Sneltoetsen’. 

 

3.2 Volgorde  

Bij sommige projecten staat voor elke ingevoerde regel een knopje met twee pijltjes: . Daarop kunt u 

klikken met uw linker muistoets. Als u deze ingedrukt houdt en de regel naar beneden of naar boven 

sleept, verandert de volgorde. Handig als u een regel hebt overgeslagen en deze later op de goede plek 

wil toevoegen. Deze knop is vooral handig bij indexeringsprojecten zoals bevolkingsregisters. 

 

3.3 Afronden 

Wanneer u klaar bent met het invoeren van een scan, klikt u op de gele knop OFRUNJE om de scan 

definitief in te dienen. 

 

3.4 Te moeilijk 

Wanneer een scan te lastig voor u is om in te voeren, dan kunt u gebruik maken van de knop TE DREECH. 

Wanneer u op deze knop klikt, wordt de scan als ‘te moeilijk’ gemarkeerd en krijgt u een nieuwe scan. De 

scan zal dan bij twee andere invoerders terechtkomen die de scan zullen proberen te indexeren. 

Indien een scan drie keer als ‘te moeilijk’ is aangemerkt zal deze niet meer bij invoerders worden 

uitgedeeld, maar naar een controleur gaan. Deze controleur ziet in het controlescherm dat de scan drie 

keer als ‘te moeilijk’ is aangemerkt. De controleur kan dan alsnog de gegevens invullen of – als de scan 

niet te indexeren is – een probleemmelding versturen. Een expert zal dan de scan bekijken. 

Een scan komt ook bij een controleur terecht wanneer deze eenmaal is ingevoerd en drie keer als ‘te 

moeilijk’ is aangemerkt. De controleur krijgt dan de invoer te zien van de invoerder en de opmerking dat 

drie invoerders de scan als ‘te moeilijk’ hebben aangemerkt. Vervolgens kan de controleur de data van 

de ene invoerder aanpassen of eventueel hulp in schakelen van een expert indien hij of zij er zelf niet 

uitkomt.  
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3.5 Onbruikbaar 

Het kan zijn dat u een scan krijgt die niet in te voeren is, bijvoorbeeld een kaft of voorpagina van een 

boek. In dat geval kunt u kiezen voor de knop UNBRUKBER. Als u op deze knop klikt, verschijnt er een 

pop-up scherm. Hierin dient u een reden op te geven (met eventuele toelichting) waarom de betreffende 

scan niet in te voeren is. Met de knop ANNULEARJE annuleert u de actie, met de knop OPSLAAN 

bevestigt u de actie en krijgt u een nieuwe scan. De reden staat automatisch op: ‘Er staan geen te 

indexeren gegevens op; het is een kaft; schutblad of lege pagina. 

Het pop-up scherm is te verplaatsen door met uw linkermuisknop op de bovenrand te klikken en deze 

vast te houden. Door te slepen kan het over het hele scherm verplaatst worden. 

 

3.6 Opmerkelijk  

Met de knop OPMERKLIK kunt u een berichtje sturen naar de projectbeheerder. Wanneer u op deze 

knop drukt, verschijnt een pop-up scherm. Hierin kunt u melden wat er bijzonder is aan de scan. De knop 

ANNULEARJE annuleert de actie, de knop OPSLAAN bevestigt de actie. De projectbeheerder beslist hoe 

hij de ingezonden opmerkingen behandelt. 

Het pop-up scherm is te verplaatsen door met uw linkermuisknop op de bovenrand te klikken en deze 

vast te houden. Door te slepen kan het over het hele scherm verplaatst worden. 

 

3.7 Tussentijds bewaren 

Gebruik de knop TUSKENTIIDS BEWARJE om de scan op een later moment af te maken (of om uw werk 

op te slaan en gelijk verder te gaan). De tot dan toe ingevoerde gegevens zijn tijdelijk opgeslagen. Als u 

binnen 24 uur weer verder gaat met deze scan zullen ze hier weer worden getoond. Na circa 24 uur 

zullen de tijdelijk opgeslagen gegevens worden verwijderd en de scan opnieuw aan een invoerder 

worden uitgedeeld. Dit om er voor te zorgen dat een scan niet te lang in het bezit kan zijn van een 

invoerder.  

Let op: als u in de tussentijd verder werkt aan een ander project, gaan de opgeslagen invoergegevens van 

de tijdelijk opgeslagen scan verloren. Elke FryskeHannen deelnemer kan namelijk maar één scan tegelijk 

in zijn bezit hebben. 

3.8 Scherm meebewegen  

Bij de meeste projecten kunt u rechts bovenin het scherm ervoor kiezen om de scan te laten 

meebewegen met het invoeren, zodat het gedeelte van de scan wordt getoond die u moet invoeren bij 

het geselecteerde invoerveld. Dit icoontje ziet er als volgt uit:  

3.9 Schermindeling aanpassen 

Bij de meeste projecten is het mogelijk om de schermindeling aan te passen. De scan en de invoervelden 

kunnen naast elkaar worden weergegeven of onder elkaar. Dit icoontje ziet er als volgt uit: 
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3.10 Problemen met laden 

Het kan zijn dat de pagina met de scan langzaam of niet laadt en uw beeld grijs blijft. In zo'n geval kunt u 

de toetsen Ctrl + F5 tegelijk indrukken. De pagina wordt dan vernieuwd en de scan zal verschijnen. 

3.10.1 JavaScript 

Wordt de viewer niet optimaal weergegeven? Om FryskeHannen goed te laten werken, wordt gebruik 

gemaakt van JavaScript en Flash. JavaScript is een programmeertaal die op heel veel websites gebruikt 

wordt. JavaScript is beschikbaar in elke browser. In sommige browsers staat JavaScript echter 

uitgeschakeld. Als dat zo is, vertoont de website verschillende beperkingen. Het meest opvallende is dat 

de scan bij het invoeren of controleren heel klein getoond wordt en je niet kunt in- of uitzoomen. Maar 

ook andere zaken zullen niet of niet goed werken, zoals het tussentijds opslaan en de beeldindeling van 

de invoer- en controleschermen. Hoe kunt u JavaScript activeren? Op de website Browser Checker kunt u 

vinden hoe u JavaScript aan kunt zetten op Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari (Mac) en 

Safari (iPad en iPhone). 

3.10.2 Flash 

Flash is een computerprogramma dat op veel websites wordt gebruikt voor beeldmateriaal. Op de 

FryskeHannen website gebruiken wij dit voor het tonen van de scans bij de invoer- en controleschermen. 

Als u geen Flash heeft geïnstalleerd, wordt een andere viewer gebruikt die werkt op basis van JavaScript. 

Deze heeft echter minder mogelijkheden dan de Flash versie van de Viewer. Hoe kunt u Flash 

installeren? U kunt Flash installeren vanaf de website van Adobe. 

 

3.11 Soorten Projecten. 

In de loop der jaren neemt het aantal projecten op het platform van FryskeHannen toe. Tijdens het 

opstarten van nieuwe projecten zijn er ook nieuwe ontwikkelingen geweest voor nieuwe soorten 

projecten waarvoor u kunt invoeren. Zie hieronder een overzicht van alle soorten projecten die live 

kunnen staan op FryskeHannen:  

3.11.1 Indexeren 

Bij dit type project worden allerlei soorten bronnen geïndexeerd zoals bevolkingsregisters, aktes et 

cetera. Voor deze bronnen wordt een set van invulvelden gedefinieerd die na ontwikkeling van het 

project worden ingevoerd door deelnemers.   

3.11.2 Transcriberen 

Bij dit type project wordt er gevraagd om (lange) tekst(en) over te nemen (overschrijven). Dit kan voor 

allerlei soorten bronnen worden ingezet zoals notariële akten, brieven et cetera. Er is voor dit type 

ontsluiten van bronnen een extra groot invulveld ontwikkeld waarin men langere teksten kwijt kan.  

3.11.3 Taggingprojecten 

Bij dit type project wordt er gevraagd om foto’s, affiches of ander materiaal metadata mee te geven door 

een set van vragen te doorlopen over het materiaal. Tijdens het ‘taggen’ wordt er in een aantal stappen 

vragen gesteld over het materiaal. Voor foto’s zijn deze vragen bijvoorbeeld; wat te zien is op de foto, 

welke fotograaf heeft de foto gemaakt, in welk jaar is de foto gemaakt, waar is de foto gemaakt, welke 

beschrijving kun je de foto geven? 

http://www.browserchecker.nl/
http://www.adobe.com/
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3.11.4 Video Taggingproject 

Bij dit type project wordt is het de bedoeling om de videofragmenten toe te schrijven aan bijvoorbeeld 

titels en beschrijvingen die al uit een database komen. Vervolgens is het de bedoeling om per fragment 

(scene) een start- en eindtijd aan te geven. 

3.11.5 Beeldselectie 

Bij dit type project wordt kunt u beelden selecteren vanaf een zogeheten contactsheet zodat deze 

selecties van beelden op een hogere resolutie gescand kunnen worden. Het materiaal zijn voornamelijk 

contactsheets (foto negatieven). Wanneer de selecties gemaakt zijn bij het type Beeldselectie kunnen 

deze selecties in een nieuw project geplaatst worden (Taggingproject) waardoor ook direct aan de 

geselecteerde beelden metadata kan worden gegeven. 

3.11.6 Koppelprojecten 

Bij dit type project krijgt u als invoerder een lijst te zien van personen die op de getoonde scan thuis 

horen. Je koppelt als invoerder je juiste akte op een scan aan de juiste personen op deze scan en vult de 

overige invoervelden in met de juiste gegevens.  

3.11.7 Georefereren 

Bij dit type project kunnen de coördinaten van historische kaarten vergeleken worden met coördinaten 

van de huidige kaarten (Google maps). U als invoerder zoekt gelijkwaardige punten van de oude en de 

nieuwe kaart en pint maximaal 3 punten. Zo kunt u wanneer dit gedaan is, oude historische kaarten over 

de huidige situatie schuiven. 
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4. CONTROLEREN 
 

De knop ‘kontrolearje’ is alleen zichtbaar voor deelnemers die controleur zijn. 

Iedere scan wordt tweemaal ingevoerd en een keer gecontroleerd. Omdat voor het controleren enige 

ervaring is vereist, worden in het begin van een project meestal alleen leden ingezet als controleur die al 

enige ervaring hebben met het invoeren op FryskeHannen. Wanneer er extra controleurs nodig zijn, 

wordt daarvoor een oproep geplaatst in een mededeling.  

Wanneer u klikt op de knop KONTROLEARJE komt u bij het controlescherm waar een ingevoerde scan is 

gegenereerd. Het invoeren is bij ieder project uniek. Op het controlescherm vindt u daarom onderaan 

een link naar een pdf-bestand met uitgebreide controle instructies. De pdf is ook terug te vinden aan de 

rechterkant van de Project-info pagina. Wij raden u aan voordat u start met de controle van een project 

eerst deze controle-instructies te lezen. De instructies zijn namelijk per project verschillend.  
 

 
 

Naast de scan worden de twee ingevoerde versies en uw gecontroleerde versie getoond. Afwijkingen 

tussen de twee ingevoerde versies zijn gehighlight. Aan u als controleur om de juiste data in te voeren in 

uw gecontroleerde versie.  
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4.1 Data overnemen of verwijderen 

Met de knop DATA OERNIMME wordt de data in de betreffende ingevoerde versie gekopieerd naar uw 

gecontroleerde versie. Met de knop DATA FERWIDERJE worden de ingevoerde gegevens van een 

invoerder verwijderd. Er wordt gevraagd om een reden waarom u de ingevoerde gegevens wilt 

verwijderen. De scan wordt dan opnieuw uitgedeeld voor invoer en de controleur krijgt een andere scan 

ter controle.  

 

4.2 Rapporteer deelnemer 

Voor controleurs is het mogelijk om een melding te maken als een deelnemer vaak dezelfde fout maakt. 

Daarvoor is een blauwe knop toegevoegd op de controlepagina: MELD BRUKER. Wanneer u op deze 

knop klikt, verschijnt een pop-up scherm, waarin een controleur aan kan geven wat er precies aan de 

hand is (bijvoorbeeld: “Deze deelnemer typt de achternaam in het veld Patroniem”.) U kunt uw bericht 

annuleren met de knop ANNULEARJE en plaatsen met de blauwe knop FERSTJOER. De melding gaat naar 

de projectbeheerder, en deze kan de deelnemer vragen om de achternaam voortaan in het juiste veld te 

zetten. 

Het pop-up scherm is te verplaatsen door met uw linkermuisknop op de bovenrand te klikken en deze 

vast te houden. Door te slepen kan het over het hele scherm verplaatst worden. 

 

4.3 Opslaan 

Onderaan uw gecontroleerde versie vindt u verschillende knoppen. Met de knop OPSLAAN slaat u uw 

gecontroleerde versie op.  

4.4 Voeg regel toe 

Bij de meest projecten op FryskeHannen is het mogelijk om met de knop VOEG VELD TOE een extra rij 

invoervelden toe te voegen aan uw gecontroleerde versie. Dit is handig indien de twee ingevoerde scans 

een regel hebben overgeslagen.  

 

4.5 Verwijder aanpassingen 

Met de knop FERWIDERJE OANPASSINGEN  worden alle aanpassingen die zijn gedaan, denk hierbij aan 

het verwijderen of toevoegen van regels in de ingevoerde gegevens van invoerder 1 of 2 of bijvoorbeeld 

het aanpassen van ingevoerde gegevens, ongedaan gemaakt. 

 

4.5 Scan heropenen voor invoer 

Door te klikken op de knop SCAN OPNIJ IEPENJE wijst u beide ingevoerde versies af en stelt u de scan 

opnieuw open voor invoer. We laten dit aan de expertise van de controleur / projectbeheerder over of 

dit noodzakelijk is.  

Let op: wees zorgvuldig en zuinig in het gebruik van deze knop. De invoer van de twee invoerders zal met 

deze actie namelijk verwijderd worden en de scan zal opnieuw aan twee invoerders uitgedeeld worden 

om helemaal opnieuw in te voeren. 
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    4.7 Opmerkelijk  

Met de knop OPMERKLIK stuurt u een bericht naar de projectbeheerder. Wanneer u op deze knop drukt, 

verschijnt een pop-up scherm. Hierin kunt u melden wat er bijzonder is aan de scan. Met de knop  

ANNULEARJE annuleert u de actie, met de knop OPSLAAN bevestigt u de actie. De projectbeheerder 

beslist hoe hij de ingezonden opmerkingen behandelt. Om te voorkomen dat een controleur dezelfde 

opmerking bij een scan toevoegt als een invoerder al heeft gedaan, zijn de opmerkingen van een 

invoerder ook zichtbaar voor de controleur. 

Het pop-up scherm is te verplaatsen door met uw linkermuisknop op de bovenrand te klikken en deze 

vast te houden. Door te slepen kan het over het hele scherm verplaatst worden. 

 

       4.8 Probleem  

Door op de knop PROBLEEM te klikken, rapporteert u een probleem aan de projectleider. Er verschijnt 

een pop-up scherm waarin u dient aan te geven wat het probleem is. Als u er echt niet uitkomt met de 

controle kunt u de invoer aan een expert voorleggen. Wees spaarzaam met deze mogelijkheid; het is 

echt alleen voor de uitzonderlijke gevallen. U verstuurt uw bericht door te klikken op de knop OPSLAAN. 

U annuleert de actie door op de knop ANNULEARJE te klikken. De projectbeheerder beslist hoe hij de 

ingezonden opmerkingen behandelt. 

Het pop-up scherm is te verplaatsen door met uw linkermuisknop op de blauwe bovenrand te klikken en 

deze vast te houden. Door te slepen kan het over het hele scherm verplaatst worden. 

 

4.9 Viewer 

 

Met de verschillende knoppen van de viewer waarin de scan wordt getoond, kunt u de scan op een 

andere manier weergeven. Zo is het mogelijk om in te zoomen, de scan te roteren of het 

kleuraanpassingsmenu te tonen. Wanneer u uw muis op een knop houdt, verschijnt er automatisch een 

uitleg van de desbetreffende knop. Voor een uitgebreide uitleg, zie hoofdstuk 6 ‘Sneltoetsen’. 

 

4.10 Scherm meebewegen  

Bij de meeste projecten kun u rechts bovenin het scherm ervoor kiezen om de scan te laten 

meebewegen met het controleren, zodat het gedeelte van de scan wordt getoond die overeen komt met 

het geselecteerde invoerveld. Dit icoontje ziet er als volgt uit:  

  
 

4.11 Schermindeling aanpassen 

Daarnaast is het bij de meeste projecten mogelijk om de schermindeling aan te passen. De scan en de 

invoervelden kunnen naast elkaar worden weergegeven of onder elkaar. Dit icoontje ziet er als volgt uit: 
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5. PUNTEN 
 

Tegenover het invoeren van scans kan een vergoeding staan in de vorm van punten. Wat u met die 

punten kunt, verschilt per project. Meer informatie vindt u op de projectpagina’s. Meestal kunt u de 

punten gebruiken voor het bekijken en downloaden van scans. Na het invoeren van een scan, krijgt de 

invoerder direct een aantal punten toegekend. Na controle wordt de rest van de punten bijgeschreven 

op zijn account. De controleur heeft de mogelijkheid om deze punten niet toe te kennen als de invoerder 

geen goed werk heeft geleverd. (Dit komt zelden voor). De deelnemers kunnen hun punten zien op hun 

persoonlijke profielpagina. Onder het tabblad ‘Puntenoverzicht’ ziet u per project hoeveel punten u 

heeft verdiend.  

 

5.1 Coupon aanmaken 

Bij bijna alle projecten verzilvert u uw punten door het aanmaken van een coupon. Door op de tekst 

‘Meer’ te klikken in uw puntenoverzicht, ziet u details over uw coupons bij het betreffende project. Hier 

kunt u uw punten overzetten in een coupon met de knop MEITSJE KUPON. 

Wanneer u een coupon heeft gemaakt, worden de printknop en de tekst ‘Dupliceer’ zichtbaar. Met de 

printknop  kunt u een overzicht van de gemaakte coupon printen. Wanneer u klikt op de tekst 

‘Dupliceer’ kunt u de couponopdracht opnieuw uitvoeren met andere punten. 

 

5.2 Coupon annuleren 

U kunt niet zelf coupons annuleren. Wanneer u per ongeluk een coupon verkeerd heeft aangemaakt, 

kunnen wij deze voor u annuleren. U kunt in dat geval een e-mail sturen naar info@FryskeHannen.frl en 

vermeldt in deze mail uw gebruikersnaam, de couponcode en het project. Wij zorgen dan dat de coupon 

wordt verwijderd en dat de punten weer worden bijgeschreven op het saldo van de deelnemer. 

Het is helaas nog niet mogelijk om punten die verdiend zijn bij het ene project bij het andere project te 

verzilveren. Het sparen van punten bij projecten bieden wij namens FryskeHannen aan voor de instanties 

die hun projecten draaien en de deelnemers die werk verrichten. Dit geeft instanties de mogelijkheid om 

de deelnemers te belonen voor hun inzet. Elke instelling geeft hier zelf een invulling aan. 

  

mailto:info@FryskeHannen.frl


 
 

23 
 

6. SNELTOETSEN 
 

Een volledig overzicht van alle sneltoetsen in de FryskeHannen-viewer vindt u hieronder: 

6.1 Basisgedeelte toetsenbord 

↑ verplaats naar boven * 

↓ verplaats naar beneden * 

→ verplaats naar rechts * 

← verplaats naar links * 

H hand tool, klik en sleep om het beeld te schuiven 

Z zoom tool 

M selectie tool 

- zoom uit 

= zoom in 

8 zoom passend 

/ zoom 100% 

[ roteer de scan 90 graden tegen de wijzers van de klok 

] roteer de scan -90 graden met de wijzers van de klok mee 

\ roteer de scan 180 graden 
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F/ESC fullscreen aan/uit 

N navigator tonen/verbergen 

C kleuraanpassing tonen/verbergen 

L hotspots tonen/verbergen 

6.2 Numeriek gedeelte toetsenbord 

/ zoom 100% 

* zoom passend 

- zoom uit 

+ zoom in 

8 verplaats naar boven * 

2 verplaats naar beneden * 

6 verplaats naar rechts * 

4 verplaats naar links * 

5 
Centreer 

 

6.3   Sneltoetsen invoeren / controleren 

TAB Met de TAB-knop gaat u naar een volgend invoerveld 

/ Met de /-knop neemt u de invoer van het bovenliggende veld over 
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ENTER De ENTER-toets werkt als een sneltoets voor het afronden van een scan 

 
* Wanneer u de CTRL-toets ingedrukt houdt verplaatst u met lagere snelheid, wanneer u de SHIFT-toets 
ingedrukt houdt verplaatst u met hogere snelheid. 

Toetsen kunnen gecombineerd worden om het beeld schuin te verplaatsen. 




