Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL
Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze
1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op “ververs”.
2. Maak met behulp van het filter (zet “toon filter” op “ja”) eventuele selecties op bijvoorbeeld soort,
project of plaats. U kunt op meerdere velden tegelijk filteren. Typ in het filterveld de gewenste tekst en
druk op RETURN
3. Kies bij “Export “ voor “code” of “omschrijving”. In de download ziet u dan van alle velden de EURING
code respectievelijk de omschrijving. Kiest u geen van beide dan worden uitsluitend de op het scherm
getoonde gegevens getoond.
4. Druk op “Exporteer naar Excel”.

Afhankelijk van de grootte van het geselecteerde gegevensbestand duurt de download van enkele
seconden (enkele tientallen gegevens) tot enkele minuten (meer dan 10.000 gegevens). Er is geen limiet
op de grootte van het geselecteerde bestand, maar bij zeer grote downloads (10.000en gegevens)
bestaat de kans dat er iets fout gaat. Download de gegevens dan in delen, bijvoorbeeld afzonderlijke
jaren.
U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.
Wanneer de download klaar is vraagt GRIEL u wat u wilt doen met de gegevens. U kunt deze direct
openen of opslaan. Kies voor opslaan.

Navigeer naar de locatie op uw computer waar u de gegevens wilt opslaan. Standaard geeft GRIEL het
bestand de naam “JJJJMMDD_MyCaptures.xls”. Vervang deze zo nodig door een door u gekozen naam.

Stap 2. Het voorbereiden van het gegevensbestand in excel
Open de file. Excel geeft u een waarschuwing dat het bestand een ander formaat heeft (webpagina). Op
de file door op “ja” te drukken. U ziet nu de gegevens.

Verwijder de gehele lege regel 2 uit het bestand (ga met de muis op de 2 in de linkerkantlijn staan, druk
op de rechtermuisknop en kies verwijderen (delete)). Verwijder eventueel de randen door m.b.v. CTRL +
A alle gegevens te selecteren en kies vervolgens uit het menu voor randen (borders) de optie “geen
randen (no borders).
Om gemakkelijk overzichten te kunnen maken is het handig om een extra datumkolom in te voegen.
Ga met de muis op de kolom rechts van de kolom “Capture date”staan. Kies “Invoegen (Insert)”, “Kolom
(column)”. Let op: In Office 2007 en 2010 gebruikt u het menu item invoegen (Insert) rechtsboven onder
het Home menu, niet het hoofdmenu item “Invoegen (Insert)”!

Geef de kolom een naam, bijvoorbeeld “datum”. Typ vervolgens in het eerste lege veld de volgende
formule: “=INT(E2)”. Druk op RETURN.
Kies vervolgens uit het menu “Eiggenschappen (Format)” helemaal onderaan voor “Cel Eigenschappen
(Format cells)” en kies voor datum. Selecteer het door u gewenste datumformaat. Druk op “OK”.
Kopieer vervolgens de inhoud van de cel in de nieuwe lege kolom tot aan de laatste regel gegevens. U
heeft nu een nieuwe datakolom gecreëerd waarin uitsluitend de datum staat zonder de tijd. U kunt dan
vervolgens een overzicht maken van het aantal gevangen vogels per soort per vangdag.
Sla de file nu eerst opnieuw op. Kies in het “Bestand (File)” menu (in Office 2007 en 2010 helemaal links
onder de ronde “Office button”) voor de optie “opslaan als (Save as)”. kies de bovenste optie “Excel
werkboek”. Druk op “opslaan (save)”.

Stap 3. Een overzicht maken van gevangen vogels per dag
Kies uit het hoofdmenu het item “Invoegen (Insert). Kies vervolgens “Draaitabel (Pivot table)”. Kies
opnieuw “Draaitabel (Pivot table)”.

In de menubox die vervolgens verschijnt kiest u voor de bovenste optie. Alle gegevens zijn automatisch
geselecteerd (controleer dit! Indien u de lege regel 2 niet had verwijderd kan dit fout gaan). Druk op
“OK”

Er verschijnt nu een leeg werkblad met rechts een “veldlijst” waar u kunt selecteren welke gegevens in
rijen en kolommen moeten worden weergegeven. Sleep in de veldlijst achtereenvolgens “Vogelsoort”
naar “Kolomnamen (column labels)”. Sleep dan het door u gecreëerde nieuwe datumveld naar
“Rijnamen (row labels)”. Sleep dan “Ringnummer” naar “Waarden (Values)”. U heeft nu een tabel
gemaakt waarin voor alle vangdagen (kolommen) per soort (rijen) het aantal gevangen vogels staat.

Heeft u een fout gemaakt? Vink het gekozen veld weer uit en begin
opnieuw.
Oefent u met het maken van verschillende draaitabellen met
verschillende gegevens. U kunt meerdere velden in kolommen of rijen
zetten. Voeg bijvoorbeeld “Type”aan de kolomnamen en u ziet de
aantallen afzonderlijk voor ringvangsten en terugvangsten. Door
velden naar “Report filter” te slepen kunt u uw gegevens filteren en
verdere selecties maken op bijvoorbeeld datum of een ander veld.

Stap 4. Biometriegegevens toevoegen aan uw vangsten
Nadat u stappen 1 en 2 hierboven heeft uitgevoerd gaat u terug naar GRIEL. Kiest u “Mijn project
Biometrie gegevens”. Stel het datumfilter op dezelfde manier in zoals u dat ook voor het downloaden
van de vangstgegevens deed. Druk vervolgens op “exporteer naar Excel”. Het downloaden van de
biometriegegevens duurt doorgaans langer dan het downloaden van de vangstgegevens.
Sla het bestand op en herhaal de basisbewerking zoals onder stap 2 beschreven (verwijder regel 2,
verwijder randen, creëer een extra datumkolom). Verwijder eventueel biometiregegevens van vogels en
vangdagen die NIET in de vangsttabel voorkomen.
Voeg nu weer een nieuwe kolom toe in het biometriebestand rechts van het nieuwe datumveld. Noem
de nieuwe kolom “ringdat”. Typ in het bovenste lege veld van de nieuwe kolom ringdat de volgende
formule: =TEKST.SAMENVOEGEN(B2,D2) (CONCATENATE(B2,D2). U heeft nu een nieuwe waarde
gecreëerd die het ringnummer en de datum samenvoegt. Deze waarde is in principe voor elke vangst
uniek.

Kopieer vervolgens de inhoud van de cel in de nieuwe lege kolom totaan de laatste regel gegevens.
Doet u nu exact hetzelfde in het bestand met vangstgegevens. LET OP: Hier voegt u de informatie in de
kolommen C (Ringnummer) en F (datum) samen!

U kunt nu vangst en biometrie gegevens aan de hand van de nieuwe variabele “ringdat” aan elkaar
voegen. U doet dat als volgt:
Maak in het bestand met de biometriegegevens een draaitabel (zie boven). Sleep “ringdat” naar
“rijnamen”, sleep “Biometrie item” naar “kolomnamen” en sleep “Meetwaarde” naar “Waarden”

U heeft nu een tabel gemaakt met per ringdat alle gemeten Biometrieitems netjes achter elkaar.
ECHTER, in de tabel staat nu steeds het cijfer 1 bij de meetwaarde, aangezien Excel standaard het aantal
gemeten waardes weergeeft in de draaitabel. Doe als volgt:
Ga met de muis op “Count of meetwaarde” staan bij “Waarden (Values)”. Druk op het zwarte
driehoekje. Kies in het menu dat verschijnt de laatste optie “Waarde veldinstellingen (Value Field
Settings)”.
Kies in het nieuwe menu dat verschijnt voor de eerste optie “Som (Sum)”. Druk op “OK”.

In de tabel staan nu de gemeten waardes. LET OP: Alleen in de kolom “Waarnemer Biometrie” staat nu
altijd een nul. We hebben –helaas‐ vooralsnog geen oplossing hiervoor.
In de draaitabel zijn de rijen automatisch gesorteerd op ringdat. Om de biometriegegevens te kunnen
koppelen aan uw vangstgegevens is het nodig om het bestand met vangstgegevens ook te sorteren op
ringdat. Doe als volgt:
Kies uit het hoofdmenu “Gegevens (Data)”. Kies “Sorteren (Sort)”. Excel selecteert automatisch alle
gegevens en herkent dat de bovenste regel de veldnamen bevat (cotroleer dit!).

Wanneer het vangstbestand gesorteerd is op ringdat kopieert u de draaitabel met biometriegegevens in
het werkblad met vangstgegevens. Doe als volgt:
Ga met de muis naar het veld “Rijnamen (Row labels)” in de draaitabel. Druk de linkermuisknop in en
beweeg de muis naar de rechterbenedenhoek van de tabel. De hele tabel is nu geselecteerd (grijsblauw
gekleurd). Als de tabel erg groot is kunt u ook met de muis op “Rijnamen (Row labels)” gaan staan, de
SHIFT knop ingedrukt houden, vervolgens op End drukken, pijltje naar benende, weer END en pijltje
naar rechts. Nu is ook de gehele tabel geselecteerd.
Druk op “CTRL + C”.
Ga naar het werkboek met vangstgegevens. Ga naar de eerste lege kolom aan de rechterkant van de
tabel (naast de kolom “Longitude”).
Druk op “CTRL + V”.
De biometriegegevens staan nu op de juiste plaats. Controleer nu of alles goed is gegaan:
Is de tabel met biometriegegevens exact even lang als de tabel met vangstgegevens ernaast? Zonee,
zoek naar ringnummers en/of vangdagen die in één van beide tabellen ontbreken en zet de gegevens
van de corresponderende vangst en biometriegegevens naast elkaar door het verwijderen van regels of
toevoegen van lege regels in de biometrietabel. Dit gaat het makkelijkst als u het veld ringdat van de
vangstgegevens naast dat van de biometriegegevens zet. U maakt een legen kolom links van de de
kolom tringdat van de biometriegegevens, en kopieert de waardes van ringdat van de vangstgegevens in
deze kolom. Gevorderden kunnen met “freeze panes” werken om de tabellen makkelijk te vergelijken.

