
WrnPro is betaalbaar
De prijs van WrnPro is gebaseerd op het aantal logins 
dat u afneemt. Per medewerker heeft u één login 
nodig. Logins mogen niet door verschillende 
medewerkers worden gedeeld.
de eerste login kost EUR 900 per jaar
elke volgende login kost EUR 300 per jaar
Abonnementen lopen van 1 januari tot en met 31 
december. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Rekenvoorbeeld
4 logins kosten 900 + (3x 300) = 1800 euro per jaar.

Contact
Heeft u vragen over WrnPro? Wij staan voor u klaar.
E-mail: info@wrnpro.nl
Nieuwsbrief: http://bit.ly/wrnpro
Twitter: http://twitter.com/wrnpro

webapplicatie en mobiele app voor
professioneel ecologisch veldwerk



Voor en door ecologen
WrnPro is ontwikkeld in samenwerking met Bureau 
Waardenburg, Altenburg & Wymenga en Bureau 
Stadsnatuur. Praktijkkennis en -ervaring stonden aan 
de basis van deze oplossing voor het projectmatig 
invoeren en beheren van natuurinventarisaties.
WrnPro is eenvoudig in gebruik. De webapplicatie wijst 
u in heldere en duidelijke schermen de weg door uw 
projecten, locaties en ecologische data.
WrnPro is breed inzetbaar, van quick scan tot 
monitoring en inventarisatie. Onze gebruikersgroep 
zorgt voor continue aansluiting bij de praktijk van 
vandaag en morgen.

Projecten en veldwerk
U registreert uw projecten in WrnPro, inclusief de 
gebruikte protocollen en de geografische begrenzing.
Vervolgens bent u klaar om veldwerk in te gaan 
voeren. Dat kan met de Android-app van WrnPro op 
uw telefoon of tablet, of met de webapplicatie.
Indien het protocol dit vereist groepeert u 
waarnemingen per punt of transect. Bij invoer 
verschijnen automatisch de juiste velden, keuzeopties, 
aantalsschalen, et cetera.

Mobiele applicatie
De mobiele applicatie van WrnPro leest uw projecten 
uit de webapplicatie, en geeft u de mogelijkheid om 
direct in het veld uw waarnemingen in te voeren.
De unieke koppeling tussen web en mobiel zorgt 
ervoor dat u per veldbezoek de juiste invoervelden op 
uw scherm krijgt.
Invoeren in het veld met de mobiele app kan zonder 
internetverbinding. U bent dus niet afhankelijk van een 
abonnement of de bereikbaarheid van een provider.

Meer informatie? info@wrnpro.nl


