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1. Bird Alarm 
 
Bird Alarm er en mobil applikasjon utviklet for profesjonelle fuglekikkere. Den gjør det mulig å dele 

informasjon om observasjoner og gir deg pålitelige indikasjoner om hvordan du kan oppdage sjeldne arter 

og finne gode fuglelokaliteter. Bird Alarm ble utviklet i 2006 og er en internasjonal forlengelse av BMS – Bird 

Messaging Services, en app som ble utviklet for den første partneren vår, den svenske ornitologforeningen 

Club300. Bird Alarm er utviklet av Nordicstation Mobility. 

 

I dag samarbeider vi med flere organisasjoner i Skandinavia og Sentral-Europa. Det gjør det mulig for oss å 

dele pålitelig informasjon i appen. For å registrere deg som bruker av Bird Alarm må du være medlem av en 

av våre partnerorganisasjoner. Hvis du ønsker å registrere deg, men ikke finner organisasjonen din i systemet 

vårt, kan du kontakte oss. (Se kontaktopplysningene i neste avsnitt.) 

 

Nettstedet er tilgjengelig på norsk, svensk, dansk, engelsk, finsk og fransk. 

Applikasjonen er tilgjengelig på norsk, svensk, dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, polsk, spansk og 

ungarsk/madjarsk. 

 

1.1. Reise med Bird Alarm 

 

Bird Alarm kan brukes over hele verden, men husk at du må være tilkoblet internett for at den skal virke! For 

å unngå store kostnader i utlandet bør du følge med på roamingprisene, for de kan variere betydelig, 

avhengig av hvor du er, hvilken teleoperatør du bruker, og hva slags dataabonnement du har. Det kan være 

lurt å laste ned og rapportere varsler på applikasjonen når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk. 

 

1.2.  Kontakt og teknisk support 

 

Finn ut hvordan du bruker Bird Alarm ved å lese denne håndboken, ved å bla deg gjennom supportmenyen 

eller ved å gå til nettstedet vårt (www.birdalarm.com).  

 

Du kan også kontakte oss på support@birdalarm.com hvis du lurer på noe eller trenger hjelp. 

 

Hvis du ikke finner ditt land eller din klubb når du registrerer deg, kontakt chloe.castagnet@birdalarm.com.  

  

  

http://www.birdalarm.com/
mailto:support@birdalarm.com
mailto:chloe.castagnet@birdalarm.com


1.3.  Register deg for Bird Alarm 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Gå til www.birdalarm.com og klikk her: Eller her: 

Når du har registrert deg, vil du motta en e-post med en aktiveringslink som du må trykke 

på for å aktivere kontoen. Registreringen er ferdig så snart du har akseptert vilkårene. 

Følg instruksjonene som vises på skjermen for å fortsette. 

 

Merk at Bird Alarm har rett til å blokkere en bruker ved brudd på vilkårene. 

 

Hvis du er medlem av Club300 i Sverige, må du betale for Bird Alarm-abonnementet 

direkte til klubbadministrasjonen. Du kan lese mer om dette på www.club300.se. Ellers 

går du til Butikk-fanen (Shop) for å betale. e avsnittet nedenfor om hvordan du bruker 

butikken. 

 

http://www.club300.se/


2. Nettstedet 

2.1.  Hovedside og innlogging 

 

 

2.2.  Shop 
 

VIKTIG: Hvis du er medlem av Club300 i Sverige, må du kontakte klubbadministrasjonen for å kunne betale 

direkte til klubben. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette på www.club300.se. 

 

 Alle andre Bird Alarm-brukere kan betale på www.birdalarm.com.  

 

 

 
 
 
 

Når registreringen er ferdig og betalingen 

er utført, kan du logge inn og bruke alle 

Bird Alarms tjenester. Skriv inn 

brukernavnet ditt (e-postadressen du 

brukte da du registrerte deg) og passordet 

ditt her: 

 

Det første du vil se, er listen med dagens 

observasjoner. Når du har logget inn, vil du 

kunne se nye varsler og hvor sjeldne artene 

er. Du vil også kunne velge hvilke 

observasjoner du ønsker å se på. 

Hvis dette er første gang du bruker Bird Alarm, eller hvis du 

skal fornye abonnementet, klikk på Butikk-fanen (Shop) i 

hovedmenyen. Du vil da få opp forskjellige valg. Hvis du er 

ny bruker, kan du velge en gratis 30 dagers prøveversjon.  

 

Hvis ikke, kan du kjøpe abonnement for ett, to eller tre år. 

Klikk på abonnementet du vil kjøpe, og deretter på «Kjøp». 

http://www.club300.se/
http://www.birdalarm.com/


 
 

 
2.2.1. Hva er PayPal? 

  

 
2.2.2. Hvordan ønsker DU å betale? 

 
2.2.2.1. Den raske, enkle og trygge måten – betal direkte med kort. 

 
 
 
 

Du får se følgende skjermbilde med en oversikt over ordren. For 

å fortsette betalingsprosessen trykker du på linken for PayPal. 

Bird Alarm bruker PayPals betalingstjenester fordi dette selskapet leverer sikre og enkle 

betalingsløsninger. PayPal er gratis for forbrukerne og kan benyttes når man vil betale med kredittkort 

eller via bankkonto. Du kan lese mer på nettstedet deres: www.paypal.com. 

 

PayPal tilbyr forskjellige betalingsalternativer for kundene sine. Alle alternativene er sikre, men det kan 

gå litt tid før betalingen gjennomføres, avhengig av hvilken betalingsmåte du velger. 

Du kan betale med Visa, MasterCard, American Express og 

Discover Card. 

 

Med denne betalingsmåten kan du gjennomføre betalinger 

direkte med et kredittkort selv om du ikke har PayPal-

konto. Som mottaker av pengene vil vi kunne se 

kortnummeret ditt. Når du er blitt ført til innloggingssiden 

til PayPal, klikker du på «Pay with a card» (Betal med kort). 



 
 
 
 

2.2.2.2. Den raske og trygge måten – betal med PayPal-kontoen din (hvis du har det) 
 

 
 
 

Skriv inn kortopplysningene dine og trykk på knappen «Pay 

now» (Betal nå). 

 

Nå er betalingen utført, og du får en kvittering på 

skjermen. Du bør lagre e-postmeldingen du får fra PayPal, 

siden den inneholder viktig informasjon om betalingen. Du 

vil også motta en e-post fra Bird Alarm når vi mottar 

betalingen din. Du vil da kunne begynne å bruke Bird 

Alarm. 

Hvis du allerede har en PayPal-konto, kan du bruke den til å 

betale med. Velg ønsket abonnement, som angitt ovenfor, 

men når du er ført videre til PayPals innloggingsside, skriver 

du inn e-postadressen din og PayPal-passordet ditt og 

klikker «Log in» (Logg inn). 

 

Denne betalingsmåten krever at du har nok penger på 

PayPal-kontoen din eller at du har knyttet et kreditt- eller 

debetkort til PayPal-kontoen, slik at du kan overføre penger 

fra kortet ditt. 



 
 
 

2.2.2.3. Den sakte, trygge måten: Opprett en PayPal-konto og betal via bankkontoen din. 
 

 
 

 
 
 

A. Dersom kreditt-/debetkortet ditt allerede er tilknyttet PayPal-kontoen din 

Kortopplysningene dine vises når du logger inn. Klikk «Pay now» (Betal nå) og godkjenn kjøpet. Nå er 

betalingen utført, og du får en kvittering på skjermen. Du bør lagre e-postmeldingen du får fra PayPal, 

siden den inneholder viktig informasjon om betalingen. Du vil også motta en e-post fra Bird Alarm når vi 

mottar betalingen din. Du vil da kunne begynne å bruke Bird Alarm. 

 

 

B. Dersom bankkontoen din allerede er tilknyttet PayPal-kontoen din 

Logg inn på PayPal-kontoen din og pass på at du har nok penger på kontoen til at du kan gjennomføre 

betalingen. (Hvis ikke, følger du fremgangsmåten nedenfor: Den sakte, men trygge måten: Opprett en 

PayPal-konto og betal via bankkontoen din.) 

Klikk «Pay now» (Betal nå) og godkjenn kjøpet. 

Nå er betalingen utført, og du får en kvittering på skjermen. Du bør lagre e-postmeldingen du får fra 

PayPal, siden den inneholder viktig informasjon om betalingen. Du vil også motta en e-post fra Bird Alarm 

når vi mottar betalingen din. Du vil da kunne begynne å bruke Bird Alarm. 

 

 

C. Dersom du ikke har et kreditt-/debetkort tilknyttet PayPal-kontoen din 

Hvis du ikke har et kreditt- eller debetkort tilknyttet PayPal-kontoen din, vil dette vises så snart du logger 

inn etter at du har valgt et abonnement, 

 

I så fall kan du velge å knytte til et kredittkort, eller du kan skrive inn PayPal-kontoen din via bankkontoen 

din. Det siste alternativet vil ta noen dager. Vi anbefaler at du registrerer kredittkortet ditt og utfører 

betalingen med en gang. 

Klikk «Pay now» (Betal nå) og godkjenn kjøpet. 

Nå er betalingen utført, og du får en kvittering på skjermen. Du bør lagre e-postmeldingen du får fra 

PayPal, siden den inneholder viktig informasjon om betalingen. Du vil også motta en e-post fra Bird Alarm 

når vi mottar betalingen din. Du vil da kunne begynne å bruke Bird Alarm. 

Hvis du ønsker å betale med bankkontoen din, må du følge fremgangsmåten nedenfor. 

Du må opprette en PayPal-konto for å kunne betale fra bankkontoen din. Gå til PayPals nettsted, 

www.paypal.com. Klikk «Sign in» (Logg inn) i toppmenyen: 



 
 

 

 
 

2.2.3. Mer om PayPal  
 

 

  

Velg om du vil opprette en privatkonto eller bedriftskonto 

og fyll ut registreringsskjemaet. 

Du blir da bedt om å velge mellom to betalingsmåter: 

- Du kan overføre penger fra bankkontoen din til 

PayPal-kontoen din (se instruksene nedenfor) 

- Du kan betale direkte med kortet ditt (se 

instruksene under Den raske, enkle og trygge 

måten – betal direkte med kort). 

 

Hvis du velger å overføre penger fra bankkontoen din, 

følger du instruksene fra PayPal. Men husk at det vil ta 

noen få dager å gjennomføre betalingen. Du vil da motta 

en e-post fra PayPal som bekrefter at overføringen er 

utført. 

Du kan nå gå til butikkmenyen i Bird Alarm og velge det abonnementet du ønsker å kjøpe. Når du blir ført 

videre til PayPal-siden, logger du inn der og betaler direkte med pengene du overførte, ved å klikke «Pay 

now» (Betal nå).  

Nå er betalingen utført, og du får en kvittering på skjermen. Du bør lagre e-postmeldingen du får fra 

PayPal, siden den inneholder viktig informasjon om betalingen. Du vil også motta en e-post fra Bird Alarm 

når vi mottar betalingen din. Du vil da kunne begynne å bruke Bird Alarm. 

Den første gangen du logger inn på PayPal-kontoen din vil du få noen kontrollspørsmål. Det er en 

sikkerhetsforanstaltning. 

 

Når du har opprettet en PayPal-konto, må du verifisere debet- eller kredittkortet du vil bruke. Du vil motta 

en e-post fra PayPal med instrukser for hvordan du gjør dette. 

 

PayPal garanterer sikkerheten ved å sende e-postmeldinger til deg når du registrerer en konto, når du 

registrerer et debet-/kredittkort eller når du skal utføre en betaling. 



2.3.  Observasjoner 
 

2.3.1. Alle observasjoner 
 

 

 
Når du er logget ut 

 
 
 
 

 
 
 
  

Hovedsiden på Bird Alarm – «Observasjoner» – viser innkommende varsler (Alle observasjoner). Varslene 

indikeres med markører på kartet og er oppført nedenfor. Klikk på et varsel i listen for å se mer detaljert 

informasjon om observasjonen. Kartet kan vises med kartvisning eller satellittvisning. Klikk på en av de 

røde stiftene på kartet for å få mer informasjon om observasjonen. 

Du har ikke tilgang til de samme funksjonene og den samme informasjonen når du er logget ut, som når 

du er logget inn. 

- Du kan ikke se varslene som er 

sendt i dag eller i går.  

- Du kan ikke velge hvilke 

observasjoner du skal vise (alle 

observasjoner vises). 

- Du kan ikke se fuglens raritet 

(hvor sjelden den er). 



Når du er logget inn 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

2.3.2. Mine observasjoner 

 

 

 

  

- Du kan se de nyeste observasjonene og hvor sjeldne fuglene er. 
- Du kan velge hvilke observasjoner du vil vise. 

Du kan velge observasjoner på to måter: 

Hurtigsøk: Velg en profil og om du vil at valget 

skal gjelde dagens, gårsdagens eller eldre 

observasjoner. Du kan også spesifisere en 

bestemt tidsramme. 

Avansert søk: Spesifiser en tidsramme, lokalitet, 

arter og/eller rariteter du er interessert i. Du kan 

også velge å vise varsler fra medlemmene av en 

gitt klubb eller etter en «raritetsskala» fra et 

lokallag (også andre enn ditt eget). 

Under Observasjoner-menyen får du også tilgang til «Mine observasjoner», der du kan vise varslene du 

selv har sendt inn. Du kan også redigere varslene dine. Oppdateringen din vises øverst i listen, under fanen 

«I dag». 



2.3.3. Statistikk og rapporter 

 

Til slutt kan du opprette informasjon om varslene i systemet i undermenyen «Statistikk». Klikk på Statistikk 

for å se generell informasjon om varslenes nummer (og/eller liste), arter og lokaliteter du har rapportert. Du 

kan også se statistikk om aktiviteten til vennene dine. Hvis du ikke ønsker at statistikken din skal være synlig 

for vennene dine, kan du skjule den. Det gjør du i menyen Konto > Innstillinger. 

 

 

  

Hvis du vil se nøyaktige data om en gitt art eller lokalitet på en bestemt dato, klikker du «Opprett rapport» 

og følger fremgangsmåten der. 



2.4. Profiler 
 

2.4.1. Alle observasjoner og klubbprofiler 

 
 

 
           

           
 
 

 
 
 

Gå til Profiler-fanen for å opprette, redigere og aktivere profiler. 

 

Når registreringen er aktivert, får du tilgang til en profil som heter «Alle observasjoner». Denne viser alle 

observasjoner som er sendt i Bird Alarm. 

Du har også tilgang til en profil som 

har samme navn som lokallaget 

eller klubben du tilhører (se 

vinduet Klubbprofiler). Denne 

klubbprofilen ble opprettet og 

redigeres av klubbens 

administratorer.  

Hvis du vil redigere denne profilen, 

må du først kopiere den. Klikk på 

ikonet ved siden av profilnavnet.  

Velg et navn for profilen og klikk «Opprett» 

Da vil kopien vises i 

boksen til venstre: 

«Profiler». Klikk på 

profilnavnet når det vises i 

Profiler-listen, for å 

redigere det. Se avsnittet 

nedenfor om hvordan du 

gjør dette. Merk at 

endringene bare vil være 

synlige for deg. 



2.4.2. Hvordan oppretter jeg en ny profil og regler? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Klikk «Opprett ny profil». 

Det åpnes et vindu: Velg et navn for profilen og 

klikk «Opprett». I vårt eksempel heter profilen 

«Ny profil». 

Nå må du opprette de reglene du vil bruke for 

profilen. Det er flere trinn du må utføre i denne 

prosessen, og Bird Alarm vil gi deg veiledning 

hele veien. 

Trinn 1: Regeltype. 

Avgjør om regelen skal ta med («Ønsker») eller ignorere («Ønsker ikke») visse varsler.  

- Hvis du velger «Ønsker», vil profilen vise alle varsler som samsvarer med regelen.  

- Hvis du velger «Ønsker ikke», vil profilen IKKE vise alarmene som samsvarer med regelen.  

VIKTIG: Du må ha minst én Ønsker-regel for at profilen skal være aktiv. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Velg den klubben hvis 

raritetsskala du vil bruke, velg de 

raritetene du er interessert i (hvis 

det skal være en Ønsker-regel) 

eller ikke interessert i (hvis det 

skal være en Ønsker ikke-regel), 

og trykk «Neste». 

Trinn 2: Hvilke arter skal regelen 

gjelde for? 

Angi hvilke arter regelen skal 

gjelde for, ved å velge: 

 

a. Du velger rariteter 

(prefiks) (klik på neste) 

Velg den klubben hvis artsliste du 

vil bruke, velg de artene du er 

interessert i (hvis det skal være en 

Ønsker-regel) eller ikke 

interessert i (hvis det skal være en 

Ønsker ikke-regel), og trykk 

«Neste». 

b. Du velger arter (fugler) (klik 

på neste 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

TRINN 3: Hvilke(t) sted(er) skal 
regelen gjelde for? 
Angi de stedene regelen skal gjelde 
for, ved å velge enten: 

- Land 
- Region(er) 
- Lokalitet(er) eller sted(er) 

 
Velg alternativet «Land» når du vil 
at regelen skal gjelde minst ett helt 
land. Velg «Land» og trykk «Neste». 

Velg det landet (de landene) du 

er interessert i (hvis det gjelder 

en Ønsker-regel) eller ikke 

interessert i (hvis det gjelder en 

Ønsker ikke-regel), og trykk 

«Neste». 

Velg alternativet «Regioner» når du 

vil at regelen skal gjelde en hel 

region i et gitt land, eller for flere 

regioner i ett eller flere land. Velg 

«Region» og trykk «Neste». 

Du må velge et land før du kan 

velge en region. Det gjør du ved å 

trykke på landets navn. Du finner 

et land ved å bla i listen eller 

skrive det inn i søkefeltet. Det 

vises nå en boks med de 

forskjellige typene administrative 

enheter som finnes i det valgte 

landet. Velg den som du vil at 

profilen din skal gjelde for.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Velg den regionen (de regionene) 

du er interessert i (hvis det skal 

være en Ønsker-regel) eller ikke 

interessert i (hvis det skal være en 

Ønsker ikke-regel), gjenta 

prosessen for alle regioner du 

ønsker (ved å velge andre land eller 

administrative enheter) og trykk 

«Neste».  

Velg alternativet «Lokaliteter / 

Mine steder» når du vil at regelen 

skal gjelde én eller flere bestemte 

lokaliteter (f.eks. i flere kommuner). 

Du kan også velge et sted du har 

opprettet selv. Se nedenfor om 

hvordan du gjør dette. Velg 

«Lokaliteter / Mine steder» og trykk 

«Neste». 

Prosessen likner den som er 

beskrevet ovenfor om hvordan 

man velger en region. Velg et 

land, en administrativ enhet og 

en region. Det vises en liste med 

alle lokalitetene i valgte region i 

en ny boks til høyre. Velg den 

lokaliteten (de lokalitetene) du er 

interessert i (hvis det skal være 

en Ønsker-regel) eller ikke 

interessert i (hvis det skal være 

en Ønsker ikke-regel). 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gjenta prosessen for alle lokaliteter 

du vil ha med (ved å velge andre 

land, administrative enheter eller 

regioner), og/eller ta med lokaliteter 

du selv har opprettet – stedene dine. 

Stedene dine er oppført nederst på 

siden. Når du har valgt alt du vil ha, 

trykker du «Neste». 

TRINN 4: Hvilke klubber skal 

regelen gjelde for? 

Hver enkelt Bird Alarm-bruker er 

registrert i en klubb (et lokallag). 

Ved å velge de klubbene du er 

interessert i (hvis det gjelder en 

Ønsker-regel) eller de klubbene du 

ikke er interessert i (hvis det 

gjelder en Ønsker ikke-regel), kan 

du kontrollere hvor mange varsler 

du skal motta og hvor de kommer 

fra. Velg de klubbene du vil at 

regelen skal gjelde for, og trykk 

«Neste». 
TRINN 5 (gjelder bare Ønsker-

regler): Angi om du ønsker 

oppfølgingsvarsler, og om regelen 

skal ta med observasjoner fra 

vennene dine. 

Et oppfølgingsvarsel er et varsel 

som er sendt angående en 

observasjon som er rapportert inn 

tidligere. Det kan brukes til å få 

oppdatert informasjon om hvor en 

fugl befinner seg. 

Velg de alternativene du vil at 

regelen skal gjelde for, og trykk 

«Lagre». 



 
 

 
 

2.4.3. Hvordan redigerer jeg en profil? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du blir nå ført videre til Profiler-

siden. Under Profiler-boksen 

dukker det opp en ny boks med 

oversikt om reglene du har 

opprettet for profilen din. 

I vårt eksempel «Ny profil» har vi 

opprettet to regler: 

- En Ønsker-regel som tar 

med alle observasjoner 

som er sendt til Bird 

Alarm (Alle 

arter/rariteter, Alle land, 

Alle klubber). 

- En Ønsker ikke-regel som 

ignorerer de vanligste 

raritetene 0, 1, 2 og 3. 

Målet med denne profilen er å få 

varsler fra alle land og alle 

klubber, men bare for raritet 4 og 

høyere. 

Dette eksempelet viser hvordan man kan kombinere Ønsker- og 

Ønsker ikke-regler. Man kan også opprette en liknende profil 

med én enkelt Ønsker-regel som tar med Alle land, Alle klubber 

og rariteter av grad 4 og høyere. 

I Profiler-boksen klikker du på et profilnavn i 

listen for å vise den nederste boksen med detaljer 

om profilen. (Se bildet ovenfor.) 

Du kan: 

- Slette en regel 

- Opprette en ny regel: gjenta prosessen 

som er beskrevet ovenfor 

- Redigere en regel 

 

Hvis du vil redigere en regel, klikker du på den 

oransje knappen på regelen du vil endre. Gjenta 

prosessen som er beskrevet ovenfor, og endre de 

elementene du vil fokusere på. Ignorer de 

elementene du ikke ønsker å endre. Klikk Lagre. 



 

 
 

 
 

2.4.4. Hvordan aktiverer jeg en profil? 
 

 

 
 

  

Sluttresultatet vises i den nederste boksen med 

detaljer om profilen. 

Hvis du har opprettet flere profiler, kan bare én av 

dem være aktiv om gangen. For å aktivere en profil 

klikker du på stjernen ved siden av profilnavnet i 

Profiler-boksen. 

Du kan også klikke på profilnavnet og trykke 

«Aktiver profil» (Gjør profil aktiv) i den nederste 

boksen. 



2.5.  Konto 

 

Klikk på Konto-fanen i hovedmenyen. Det vises en ny meny. 

 

 
 

2.5.1. Innstillinger 
 

Her kan du redigere innstillingene for nettstedet og applikasjonen. Endre e-postadresse eller passord* og få 

full oversikt over brukeropplysningene dine. 

 

 
 
* Hvis du har glemt passordet ditt 

 

Klikk på «Glemt passordet?» på innloggingssiden og skriv inn e-postadressen du har brukt for å logge inn 

på Bird Alarm. Du vil da motta en e-post. 

 

Klikk på linken i e-posten og bekreft at du vil få tilsendt et nytt passord. Du kan nå logge inn med det nye 

passordet og endre det ved å gå til menyen Konto og deretter undermenyen Innstillinger.  



 
 

 

2.5.2. Venner 

 

Legg til og aksepter venner. Dette alternativet kan brukes i en profil når du bare ønsker å se varsler fra 

bestemte personer. Du kan også se statistikk fra vennene dine, med mindre de har valgt å skjule dette. Du 

kan skjule statistikken din ved å gå til Innstillinger under Konto-menyen. 

 

2.5.3. Abonnementer 

 

På denne menyen kan du se informasjon om abonnementene dine og gjenværende tid. Du vil bli varslet via 

e-post når det er på tide å fornye abonnementet.  

 
 

2.5.4. Mine steder 

 

 
 

 

Hvis du er interessert i bestemte lokaliteter eller områder (med en tydelig avgrensning), kan du opprette 

steder («sites»). Disse kan du bruke når du oppretter profiler og sender varsler. Det er en rask måte å 

spesifisere en gitt lokalitet på. 

Hvis du vil opprette og håndtere 

steder, går du til menyen «Konto» 

og undermenyen «Mine steder». 

Det vises en liste over eksisterende 

steder og en knapp: «Opprett 

nytt» (Opprett ny). Klikk «Opprett 

nytt». 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

2.5.5. Meldinger 

Gi stedet et navn og angi en radius. 

Det gjør du ved å flytte 

radiusverktøyet på aksen eller ved 

å skrive inn ønsket radius.  

Angi koordinatene for stedets 

midtpunkt eller la Bird Alarm 

bruke din nåværende posisjon, 

hvis du befinner deg i det området 

du vil definere. Trykk «Lagre». 

Det åpnes et vindu med detaljer om 

det nye stedet. Klikk Rediger hvis du 

vil gjøre endringer. I dette tilfellet vil 

du bli ført til forrige skjermbilde. Er 

du fornøyd, trykker du «Tilbake til 

listen». 

Det nye stedet vises på stedslisten 

din. Hvis du vil redigere et sted, 

klikker du på stedsnavnet i listen og 

gjentar prosessen som er beskrevet 

ovenfor. 



 

Vis meldinger fra Nordicstation Mobility eller klubbadministrasjonen. 

 

 
 
 

2.6.  Support 

 
2.6.1. Hjelp 

 

Naviger deg gjennom de forskjellige delene for raskt å lære deg de forskjellige funksjonene på Bird Alarms 

nettsted og i appen.  

 

2.6.2. Håndbøker 

 

Vis omfattende instrukser om de forskjellige funksjonene på Bird Alarms nettsted og i appen. Håndbøkene 

kan lastes ned på de forskjellige språkene til nettstedet. 

 

2.6.3. FAQ 

 

Finn svar på de vanligste spørsmålene. 

  



3. Bird Alarm smarttelefon-app 
 

Du må ha en aktiv Bird Alarm-konto før du laster ned appen. Mer informasjon lenger opp. 

3.1.  Skaff deg appen 
 

Appen er tilgjengelig for iPhone og Android. 

 

3.1.1. iPhone 

 

Gå til AppStore og søk etter Bird Alarm. Appen krever at du har iPhone 4 eller nyere med iOS 7.0 eller nyere. 

 

3.1.2. Android 

 

Gå til Google Play (Store) og søk etter Bird Alarm. Appen krever Android 2.3 eller senere. 

 

  



3.2. Logge inn 
 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Du logger inn ved å angi ditt brukernavn 

og passord. Brukernavnet ditt er det 

samme som e-postadressen din, og 

passordet er det samme som det du 

oppga da du registrerte deg på nettstedet. 

Husk at abonnementet må betales før du 

kan begynne å bruke appen. 

Du vil bli spurt om du vil aktivere push-

varsler. Du kan når som helst endre 

innstillingene for push-varsler i appen.  

 

Se hvordan du gjør dette i Hjelp-delen, 

under applikasjonsinnstillingene. 

Har du glemt passordet ditt, kan du gå til 

innloggingssiden på www.birdalarm.com 

og klikke «Glemt passordet?». Skriv inn e-

postadressen din på siden for 

tilbakestilling av passord. Du vil da motta 

en e-post. Klikk på linken for å bekrefte at 

du ønsker å få tilsendt et nytt passord. Du 

kan nå logge inn både på nettstedet og på 

appen. Hvis du vil endre passordet, gjør 

du det på nettstedet, i Konto-menyen og 

undermenyen «Innstillinger». 

http://www.birdalarm.com/


3.3.  Hovedmeny 

 

Hovedmenyen åpnes ved å at du klikker på ikonet nederst til venstre. 

 

 
 

 

3.3.1. Observasjoner 

 

Klikk på Observasjoner for å vise en liste over observasjonene. Denne listen viser observasjoner basert på 

den profilen du har valgt. Hvis det ikke er valgt en profil, vises alle observasjonene. Les mer om 

observasjonslisten lenger ned. 

 

 

3.3.2. Report 

 

Klikk på Rapporter for å sende et varsel.  

 

 
3.3.3. Profiler 

 

 

Hvis du har opprettet profiler, kan du velge en av dem direkte i applikasjonen. Klikk på hovedmenyikonet 

i nederste meny og velg «Profiler». Velg hvilken profil du vil aktivere i applikasjonen. Klikk på profilnavnet 

for å vise reglene for det, og klikk på pilen øverst til høyre for å skjule dem. 

 

Husk at du bare kan opprette profiler på nettstedet. 



                    
 

 
3.3.4. Innstillinger 

 

                              
 
 

3.3.5. Meldinger 

 

Her finner du meldinger fra klubbadministrasjonen eller fra Nordicstation Mobility. Du vil få beskjed om nye 

meldinger i den nederste menyen. Hvis du har lest meldingene du ønsker, og velger å slette lokale data, vil 

meldingene vises på nytt som «ulest(e)». 

 

 

 

Klikk på «Innstillinger». Du kan 

endre språk for appen og/eller 

artene, logge ut og endre 

brukeren eller håndtere 

preferansene for push-varsler. 

Hvis du ønsker å motta push-

varsler for likerklikk og 

kommentarer til varslene 

dine, må du aktivere alle push-

varslene dine. 



3.3.6.  Mine observasjoner og kladder 

 

                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kladder er varsler som ikke er sendt, 

kanskje fordi internettforbindelsen var 

svak, eller fordi du ville vente med å 

sende dem. Klikk på kladden og deretter 

«Send» hvis du vil sende den. Klikk på 

fanen Mine observasjoner øverst til høyre 

hvis du vil se observasjonene dine. 

Mine observasjoner viser alle 

observasjoner du har sendt inn. Du kan 

redigere en observasjon ved å klikke på 

den. Gjør de nødvendige endringene og 

klikk Send. Observasjonen vises øverst i 

listen og vil sendes på nytt (som en ny 

observasjon) til andre Bird Alarm-brukere. 

Klikk på Kladd-fanen (Utkast) øverst til 

høyre hvis du vil se kladdene dine. 



3.4. Den nederste menyen 

 

Den nederste menyen gir deg rask tilgang til forskjellige funksjoner og opplysninger i appen. 

Den inneholder: 

- Et ikon som gir tilgang til hovedmenyen (se ovenfor). 

- Et meldingsikon som gir tilgang til meldinger. 

- En Rapporter-knapp (i midten) som raskt oppretter et varsel. 

- En tilkoblingsindikator (globus). 

- En avmerkingsknapp for å merke varsler som lest 

 

 
 

 

3.5.  Listen over observasjoner 
 

                  
 

 

 

 

 

 

 

Når du logger inn, vil du se en liste over 

varslene på forsiden. Listen er også 

tilgjengelig fra hovedmenyen 

(«Observasjoner»). Listen er basert på den 

profilen du har valgt. Hvis du ikke har 

opprettet en profil ennå, vil listen vise alle 

varsler (standardprofil). Husk at profiler må 

opprettes på nettstedet. Du kan imidlertid 

velge en eksisterende profil fra appen 

(Hovedmeny > Profiler). 

Hver oppføring indikerer den rapporterte 

arten, dens raritet og lokalitet samt dato og 

klokkeslett da varselet ble sendt. Varslene 

er oppført fra de nyeste til de eldste fordel 

på tre faner: I dag, I går og Tidligere Et farget 

symbol på høyre side for varselet gir i tillegg 

informasjon om omstendighetene rundt 

observasjonen og observasjonens 

pålitelighet. 



Tabellen nedenfor viser hva de fargede symbolene betyr: 

 
  

 Under 
observation, 
confirmed  

Under 
observation, 
identification 
unconfirmed 

Secondary data Secondary data, 
identification 
unconfirmed 

Non-observer Observer 
needs help! 

Probably 
incorrectly 
identified 

Incorrectly 
identified 

Seen 
Stationary 

        

Heard 
Stationary 

        

Mobile, 
Stationary 

        

Marked or 
captured 

        

Rare, sighted 
recently 

        

Flew away, 
most likely in 
the area 

        

Flew away, 
most likely not 
in the area 

        

Passing N 
 

        

Passing NE 
 

        

Passing E 
 

        

Passing SE 
 

        

Passing S 
 

        

Passing SW 
 

        

Passing W 
 

        

Passing NW 
 

        

Sought, not yet 
found 

        

Sought, not 
foud 

        



3.6.  Informasjon om observasjon 

 

Klikk på et varsel for å se detaljene om det. 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Øvre meny 

 

Klikk på miniatyrikonet for å like varselet, 

på meldingsikonet for å legge inn en 

kommentar, på bildeikonet for å se et 

fotografi av den rapporterte fuglen og 

eventuelt på lydikonet for å høre et 

lydopptak av fuglen. 

Klikk på Tilbake-knappen for å gå til 

varsellisten. 

Detaljert informasjon om fuglens 

posisjon 

 

Bla nedover i varselteksten og trykk «Vis 

kart» – for et Google-kart eller et 

satellittbilde – eller på «Retninger» for å 

se en reiserute til fuglens posisjon. 



3.7. Hvordan sende et varsel 
 
 

3.7.1. All informasjon 
 

                             
 
 
 
 
 

                   
 

Trykk på fugleikonet i midten av 

nederste meny  

eller trykk på hovedmenyikonet i 

nederste meny og velg «Rapport». 

Du vil bli omdirigert til et 

skjermbilde der du kan fylle ut 

informasjon om observasjonen du 

har gjort. 

 

- Art (påkrevd) 

- Posisjonsvalg (påkrevd) 

- Dato og klokkeslett 

- Tilleggskommentar 

(fritekst) 

- Omstendigheter 

- Pålitelighet 

- Betingelse 

- Fjærdrakt 

- Antall 



                  
 
 
 

                  
 

                         
 
 
 
 
 
 

 

Du kan også legge til et lydklipp: 

 

- iPhone: Ta opp direkte i appen. 

- Android: Ta opp direkte i appen 

eller velg et ferdig opptak fra 

lydgalleriet ditt. 

Du kan også legge til et bilde. Ta et 

bilde med mobilkameraet eller velg et 

fra bildegalleriet. 



3.7.2. Posisjonsvalg 

 

Du kan velge posisjon på fire forskjellige måter. 

 

 
 
 

3.7.2.1. Ved å aktivere GPS 

Forutsetter at du har slått på plasseringstjenesten for Bird Alarm – noe du gjør i telefoninnstillingene – og at 

du rapporterer fuglen med en gang du ser den. Koordinatene vises umiddelbart. 

 

3.7.2.2. Fra kartet 

Dette kan gjøres med kartvisning eller satellittvisning. 

 

3.7.2.3. Velg fra steder 

Hvis fuglen er observert et sted du tidligere har opprettet (på nettstedet). 

 

3.7.2.4. Angi koordinater 

Skriv inn breddegrad og lengdegrad for posisjonen din og klikk «Ferdig». 
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