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Voor professioneel
ecologisch
onderzoek

Webapplicatie

efficiënt veldwerk

structuur en teamwork

Met de mobiele app van WrnPro
voert u veldwerk direct in het
veld in. Een projectmatige opzet
zorgt voor structuur. Alleen de
voor het onderzoek relevante
velden worden gevraagd, en elke
veldmedewerker werkt op dezelfde
manier. Ingevoerd veldwerk is
direct zichtbaar voor collega’s.

Alle onderzoeksdata is te vinden via
de webapplicatie. Per project, per
soort, per gebied. In een overzicht
op het scherm, een download naar
Excel, of direct als shapefile om
eenvoudig een kaart te maken.

WrnPro is ontwikkeld voor en
door ecologen, door experts van
Zostera, Altenburg & Wymenga,
Bureau Stadsnatuur en Bureau
Waardenburg.
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Dit kan omdat u met WrnPro
uw ecologische data uniform
en gestructureerd verzamelt en
opslaat. De webapplicatie werkt
direct op elk systeem, u hoeft niets
te installeren.

“

“We werken vrijwel dagelijks met
WrnPro. Projecten worden op
kantoor van te voren gestructureerd
aangemaakt, waarna ecologen in
het veld de data precies op de juiste
manier invoeren met alle benodigde
parameters. De verwerking van de
gegevens tijdens de rapportage
is daardoor veel efficiënter en
bespaart ons veel tijd. Vaak werken
meerdere ecologen aan verschillende
soortgroepen tegelijk in hetzelfde
project. Via WrnPro komen al deze
gegevens centraal binnen en houden
we overzicht en controle op de
voortgang van het project. Exports
maken kan door alle projectlagen
heen, zodat we ook gegevens
van langere tijd geleden kunnen
betrekken in ons onderzoek en advies.
Dat is een echte meerwaarde van
WrnPro voor ons.”
Niels de Zwarte / Bureau
Stadsnatuur

“

Mobiele app

“Met WrnPro werk je
efficiënter en bespaar je
veel tijd!”
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WrnPro werkt out-of-the-box met
waardevolle, vastgestelde soorten- en
statuslijsten en protocollen. Daarnaast
is WrnPro flexibel aan te passen,
specifiek op uw onderzoekswensen en
-eisen: van nulmeting en quickscan tot
meerjarig, diepgaand onderzoek.

Alle data kan direct geëxporteerd
worden naar standaardformaten
voor onder meer Excel, QGIS en
ArcGIS. En met de ingebouwde
rapportagemodule bundelt u
eenvoudig gegevens uit meerdere
projecten naar een tabel, lijst of
exportbestand.

Sietze van Dijk / Viridis

“

“Onze gebruikers leveren input,
en wij bouwen op basis van
hun kennis en ervaring het
systeem. Dat is al zo sinds de
eerste versie die we met onze
partners Altenburg & Wymenga,
Bureau Stadsnatuur en Bureau
Waardenburg hebben gebouwd.
WrnPro is gebouwd voor en door
ecologen, en sluit daarom altijd
aan bij de praktijk.”

€ 900
per jaar

Support en
veiligheid

Dylan Verheul / Zostera

De WrnPro-helpdesk is paraat om
uw vragen te beantwoorden. Snelle
responstijd: altijd binnen 1 werkdag.
En omdat u vaak buiten kantooruren
werkt, doen wij dat ook.

1e account

WrnPro is veilig: verbindingen zijn
versleuteld en uw data staat op een
beveiligd datacentrum in Nederland.
Van uw data worden dagelijks backups gemaakt.

WrnPro start vanaf € 900,00 per
jaar (excl btw). Dit is inclusief één
gebruikersaccount, -training en
support. Bij meerdere accounts
gelden lagere (vervolg-) tarieven.

1e

€ 300
per jaar

€ 300
per jaar

€ 300
per jaar

2e

3e

4e

2e en volgende account

U kunt vrijblijvend kennismaken
met WrnPro. Wilt u informatie van
vakgenoten? Wij hebben referenties
van onze gebruikers.
Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken, we
zijn u graag van dienst.
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“Bureau Viridis gebruikt de laatste
jaren WrnPro voor bijna alle
projecten, van quickscans tot
grootschalige inventarisaties.
Het zorgt voor overzichtelijk
databeheer en werkt prettig in
het veld. Waar maatwerk nodig
was kon WrnPro dat vaak leveren
en bij problemen wordt snel actie
ondernomen.”

“Voor en door
ecologen, dat is de
kracht”

WrnPro is
betaalbaar

Kennismaken
en demo

“

“

Van quickscan tot
meerjarig, diepgaand
onderzoek

WrnPro is gemaakt voor data-invoer
met de handige mobiele app, zó
vanuit het veld! (Er is in het veld géén
internetverbinding vereist). Daarnaast
is import van locaties (via shapefiles)
en waarnemingen (via CSV-bestanden)
mogelijk.

“Overzichtelijk
databeheer en prettig
in het veld”

“

Rapportages
en output

Meer weten & contact
Wilt u WrnPro bestellen? Bent
u geïnteresseerd in WrnPro of
heeft u vragen? Wij staan voor
u klaar.
E-mail: info@wrnpro.nl
https://www.wrnpro.nl
Volg WrnPro op Twitter
http://twitter.com/wrnpro
WrnPro is een product
van Zostera
https://zostera.nl
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