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1 – Ingebruikname van Train Database
Om gebruik te maken van Train Database moet je als eerste één of meerdere categorieën aanmaken. Dit is
noodzakelijk omdat het een vereiste is dat items een categorie hebben waarin ze worden weergegeven.
Als er niet ten minste één categorie is opgegeven kunnen er ook geen items toegevoegd worden aan je
verzameling!
Om categorieën aan te maken moet je naar de pagina ‘Beheer’ gaan. Als er nog geen enkele categorie is
aangemaakt krijg je de volgende melding in beeld:

Indien je alle categorieën zelf wilt aanmaken, klik dan op ‘Nee’. Zie pagina 11 voor het zelf aanmaken van de
categorieën.
Als je op ‘Ja’ klikt dan word er een voor gedefinieerde lijst met categorieën, de bijbehorende soorten en een lijst
met fabrikanten klaargezet voor gebruik. Deze kun je daarna zelf altijd nog aanpassen/bewerken/verwijderen.
De standaardcategorieën die geladen worden als je op ‘Ja’ klikt zijn:
 Locomotieven
 Goederenwagons
 Passagierswagons
 Rails
 Bovenleiding
 Seinen
 Bruggen
 Elektronica
 Toebehoren
 Scenery

Let op!
Een standaard lijst met 35 landen zit al in Train Database. Je hoeft zelf alleen maar de ‘bijzondere’ landen toe te
voegen die van toepassing zijn op jouw eigen verzameling.

2 – Mijn modeltreinen
Dit is de hoofdpagina van Train Database. Hier kun je de hele verzameling bekijken, doorzoeken, bewerken etc.
De pagina bestaat standaard uit 7 blokken.

2.1 – Het hoofdscherm
Categorieën
Dit zijn alle categorieën die je zelf hebt aangemaakt. Klik er op om alle items in die categorie te zien.
Overzicht
Hier worden alle items uit alle categorieën bij elkaar opgeteld en wordt automatisch de waarde per categorie en
de totale waarde van je verzameling uitgerekend.
Ook kun je een export maken naar Excel van je complete verzameling door op de link “Alle items exporteren” te

klikken. Dit kan ook in PDF formaat, dan word het een soort boekwerkje met 1 item op elke pagina met de
afbeelding indien beschikbaar.
Let op: Het exporteren naar PDF is alleen beschikbaar in de Pro versie.
Zoeken in verzameling
Vul een minimale zoekterm in van drie tekens en je verzameling zal doorzocht worden en de gevonden
resultaten worden ook in dit blok getoond. Vanuit dit blok kun je een zoekresultaat aanklikken om te bekijken in
het detailscherm.
Als je ongeveer 1,5 seconde met de muis op een rij blijft staan, komt er een kleine popup tevoorschijn met een
miniatuurafbeelding van het item.

Uit je verzameling
Hier word willekeurig een item uit je verzameling getoond. Deze verandert elke keer als de pagina wordt
opgevraagd.
Recent toegevoegde items
Hier worden de tien meest recente toevoegingen weergeven.

Decoderadressen in gebruik
Hier worden alle items getoond die een digitaal adres hebben. Dan is er in één oogopslag te zien welke adressen
er eventueel nog vrij zijn. Dit blok is uit te zetten bij je persoonlijke instellingen, zie pagina 10.
Verlanglijst
Maak hier je eigen verlanglijstje van items die je nog graag wilt hebben. Vul een naam in en klik op ‘Toevoegen’.
Het item staat nu in je verlanglijstje. Als je het item hebt aangeschaft kun je op het groene vinkje klikken. De
datum van de invoer verandert in de datum van de aankoop en het item word doorgestreept.
Na 6 maanden verdwijnd een aangeschaft item automatisch uit de lijst. Mocht je het item handmatig willen
verwijderen, dan kan dat altijd door op het rode kruis te klikken. Dit blok is uit te zetten bij je persoonlijke
instellingen, zie pagina 10.

2.2 – De categorieweergave
Hier komen alle items te staan van de geselecteerde categorie. Standaard staat deze op lijstweergave, maar om
de lijst op blokweergave te zetten, kun je op de witte icoontjes rechtsboven klikken. Bij blokweergave komt er
een miniatuurweergave van het item bij. Dit kost echter wel meer laadtijd van de pagina.
Klik op een rij of blok om naar de detailpagina van het item te gaan.
Bij de blokweergave krijg je een grotere afbeelding te zien als je op de kleine afbeelding klikt. Door naast een
afbeelding in een blok te klikken ga je naar de detailpagina.

Onderaan de pagina staat weer een optelling van het aantal items in de categorie en het totaal aantal items.
Tevens kun je hier de items uit de huidige categorie exporteren door op “Categorie exporteren” te klikken.
Met de ‘Ga terug’ knop ga je weer terug naar het hoofdscherm.
In de lijstweergave kun je de lijst sorteren door op de kolomnaam te klikken. Nogmaals klikken op dezelfde
kolom verandert de sorteervolgorde van onder naar boven. Deze sorteervolgorde zal ook gebruikt worden als er
gewisseld word naar de blokweergave.
Ook kun je filteren op een bepaalde letter van het alfabet door er op te klikken of gebruik het uitgebreide filter
voor veel meer opties. Deze filtering zal ook gebruikt worden als er gewisseld word naar de blokweergave.

Als je ongeveer 1,5 seconde met de muis op een rij blijft staan, komt er een kleine popup tevoorschijn met een
miniatuurafbeelding van het item. Dit werkt overigens ook bij de zoekresultaten en de recente toevoegingen.

2.3 – De detailweergave
In de detailweergave zie je alle gegevens van het item. Deze kun je wijzigen door op het bewerken-icoontje te
klikken.
Om het item te verwijderen, klik op het grote kruis. Er zal nog om een bevestiging gevraagd worden.
Klik op de ‘Ga terug’ knop om weer terug te gaan naar de categorieweergave.

Het kan zijn dat er minder velden getoond worden dan dat er op deze afbeelding zichtbaar zijn. Dan is de
weergavemodus van de categorie ‘Compact’ of ‘Medium’.
Documenten toevoegen
Als je bij de instellingen het uploaden van documenten hebt aangezet dan komt er bij de detailweergave de
mogelijkheid te staan om eventueel extra afbeeldingen of documenten toe aan een item zoals bijvoorbeeld
een explosie-tekening of handleiding. Maximaal 5 mb per bestand.
Je kan een bestand verwijderen door op het lichtgrijze icoontje van de prullenbak te klikken.
Let op: Het uploaden van documenten is alleen beschikbaar in de Pro versie.

Logboekfunctie
Als je bij de instellingen de logboekfunctie hebt aangezet dan komt er bij de detailweergave de mogelijkheid te
staan om logboekitems te bekijken en toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het
onderhoudsplan van een locomotief bij te houden.

Bewerken
In de bewerk-weergave die getoond word in een popup-venster kun je gegevens van het item wijzigen. Vergeet
niet het item op te slaan door op de ‘Opslaan’ knop te klikken. Als je de wijzigingen niet wil opslaan, of gewoon
terug wil gaan naar de detailweergave, klik dan op de ‘Annuleren’ knop.

Het kan zijn dat er minder velden getoond worden dan dat er op deze afbeelding zichtbaar zijn. Dan is de
weergavemodus van de categorie ‘Compact’ of ‘Medium’.
Let op: Het uploaden van een afbeelding of document is alleen beschikbaar in de Pro versie.

3 – Item toevoegen
Op deze pagina kun je nieuwe items toevoegen aan je verzameling.
Selecteer als eerste een categorie. Daarna pas zullen de bijbehorende soorten getoond worden om uit te kiezen.

Pro gebruikers kunnen een afbeelding en een gelijk een document uploaden bij een item.
Gewone gebruikers moeten een URL opgeven waarnaar een afbeelding word verwezen (bijv.
http://www.mijnsite.nl/mijnafbeelding.jpg).
Let op: Het uploaden van een afbeelding of document is alleen beschikbaar in de Pro versie.
Als je wil dat Fabrikant, Maatschappij, Land, Tijdperk, Schaal en Decodertype standaardinstellingen worden,
moet je het bijbehorende vinkje aanzetten onderaan de pagina. De volgende keer dat je een item wilt
toevoegen staan deze invulvelden al op de correcte waarden.
Het is mogelijk dat velden na het selecteren van de categorie lichter grijs en doorgestreept worden. Dit betekent
dat voor deze categorie de velden niet getoond worden in de detailweergave op de homepage omdat de
weergavemodus van de categorie ‘Compact’ of ‘Medium’ is.
Deze velden zijn wel gewoon in te vullen, mocht er later behoefte zijn om deze velden toch wel te gaan
gebruiken.

Uiteraard na het invullen op de ‘Opslaan’ knop klikken om het nieuwe item toe te voegen.

3.1 – Item toevoegen via community
Alleen beschikbaar in de Pro versie.
Om het invoeren van nieuwe items iets makkelijker te maken is de optie ‘toevoegen via community’
toegevoegd. Je kunt dan door bestaande items van andere gebruikers zoeken en als er een item gevonden is
kun je de algemene gegevens kopiëren naar je eigen invoer door op het groene plusje te klikken. Dat scheelt
weer typen!
Je kunt er ook voor kiezen om alleen de afbeelding van de andere gebruiker te kopiëren door op het blauwe
plusje te klikken.

4 – Fabrikanten
Op deze pagina worden alle beschikbare fabrikanten weergegeven met een link naar hun website.
Zowel de voor gedefinieerde als eigen fabrikanten worden op deze pagina getoond.

5 – Instellingen
Op de beheerpagina kun je alle onderdelen van Train Database beheren en wijzigen. Ook bepaalde persoonlijke
instellingen kunnen hier gewijzigd worden.

5.1 – Gebruikersinstellingen
Hier kun je Train Database aan je persoonlijke voorkeuren aanpassen. Zoals de standaard sortering, het items
per pagina in de categorieweergave, bepaalde weergave van blokken op de hoofdpagina wel of niet tonen en
zelfs de namen van de vijf beschikbare vrije velden aanpassen. Deze namen zullen vervolgens overal getoond
worden.
Maak gebruik van de community
Alleen beschikbaar in de Pro versie.
Om tijdens het toevoegen van een item gebruik te maken van de ingevulde gegevens van andere gebruikers
moet je deze optie aanvinken. Dit houdt tevens in dat jij ook je verzameling deelt met andere gebruikers zodat
zij die kunnen doorzoeken tijdens het toevoegen. Behalve de gebruikersnaam en de algemene gegevens van een
item worden de opmerkingen en vrije velden niet gedeeld.
Elke keer als er een item gekopieerd wordt van een gebruiker dan ontvangt hij/zij een ‘hit’. Als je de community

doorzoekt komen de items met de meeste hits bovenaan. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat de meest compleet
ingevulde items altijd bovenaan komen te staan.
Als je niet wilt dat een categorie die je zelf hebt aangemaakt gedeeld word, dan kun je per categorie ook het
delen met andere gebruikers uitzetten.
De gegevens zijn volledig anoniem; de andere gebruikers zien alleen je gebruikersnaam. Als je dit nog niet
voldoende anoniem vindt, kun je de optie ‘Anonimiseer mijn gebruikersnaam’ aanvinken. Andere gebruikers
zien nu niet je volledige gebruikersnaam. Voorbeeld: MijnNaam wordt aan andere gebruikers weergegeven als
‘Mi*****’.

Beheer verkochte items
Als je de optie Beheer verkochte items hebt aangezet word er automatisch de categorie ‘Verkochte items’
toegevoegd aan de categorielijst op de beginpagina. Je kan hier je verkochte items beheren net zoals elke
andere categorie.
Om een item als verkocht te markeren kan je de knop ‘Verkopen’ gebruiken die nu bij de detailweergave van elk
normaal item word weergegeven.

5.2 – De beheerblokken
In de vier beheer-blokken kun je eigen categorieën, soorten (subcategorieën), fabrikanten en landen toevoegen,
bewerken of verwijderen.
Toevoegen: Vul een naam en eventuele additionele gegevens in bij het juiste blok en klik op ‘Toevoegen’
Verwijderen: Klik op het rode kruisje om een item te verwijderen. Er zal om bevestiging gevraagd worden.
Bewerken: Klik op het icoontje van pen en papier om dat item te bewerken. Klik daarna op het groene vinkje om
de wijzigingen op te slaan of op het rode ronde stopsymbool om te annuleren.

Om de soorten te bewerken dient eerst de juiste categorie uitgevouwen te worden. Dit om te voorkomen dat
het een lange onoverzichtelijke lijst wordt. Klik op een categorie om de bijbehorende soorten weer te geven.
Nogmaals klikken op de categorie vouwt de soorten weer in.

‘Weergave’ bij Beheer categorieën
Hier kun je selecteren op welke manier een categorie moet worden weergegeven. Dit is gedaan om Train
Database zo overzichtelijk mogelijk te houden. Bijvoorbeeld het veld ‘Bedrijfsnummer’ is niet van toepassing op
Elektronica en scenery. Om dit veld (en andere) weg te laten bij de detailweergave van een item, kun je zelf
bepalen welke velden er wel of niet getoond moeten worden.

Om te zien welke velden bij welke weergave horen, klik op het blauwe vraagtekentje. Er opent zicht dan een
popup-venster met een overzicht van welk veld in welke weergave getoond wordt.
Onderstaand een afbeelding van de popup.

5.4 – Wachtwoord wijzigen
Klik rechtsboven onder de landvlaggetjes op je gebruikersnaam. Op de volgende pagina is er de mogelijkheid tot
het wijzigen van je wachtwoord en eventuele andere gegevens zoals je volledige naam en je emailadres.

6 – Statistieken
Alleen beschikbaar in de Pro versie.
Op deze pagina staan uitgebreide statistieken over verschillende onderwerpen. Je eigen persoonlijke
statistieken kun je vergelijken met de complete collectie die aanwezig is in Train Database.

7 – Upgraden naar de Pro versie
Om te upgraden naar de Pro versie word er een donatie gevraagd via het principe van Donationware.
Er is geen minimum bedrag vastgesteld maar alles is welkom om Train Database draaiende te houden en te
verbeteren.
Neem contact op via e-mailadres helpdesk@traindb.nl of het formulier op de Train Database website en
vermeld duidelijk dat je een donatie wil geven.

