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Inleiding
Deze handleiding is opgesteld voor gebruikers van GBIdesktop 6.3.5. Met deze handleiding krijgen gebruikers
inzicht in de functionaliteiten van de applicatie en hoe deze kunnen worden gebruikt. Er is ook een handleiding
beschikbaar voor GBIonline. Daarnaast zijn er handleidingen beschikbaar voor de vele add-ons die aan deze
applicatie kunnen worden toegevoegd.
Levert deze handleiding vragen op, neem dan contact op met de GBIservicedesk (beschikbaarheid tijdens
werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur). Ook opmerkingen over deze handleiding horen wij graag.
GBIservicedesk
Telefoonnummer: 0513 634 4444
E‐mail: support@gbiservicedesk.zendesk.com
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1. Aan de slag
Om met GBIdesktop te kunnen werken, moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Deze vereisten (zoals
benodigde software en hardware) staan uitgebreid beschreven in de installatiehandleiding.
In dit hoofdstuk komen de eerste stappen na installatie aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GBIdesktop starten;
Basisonderdelen;
GBIdesktop projecten;
GBIdesktop Updater;
Aanmaken projectbestand;
Inloggen;
Wisselen van gebruiker;
Wachtwoord wijzigen;
Scherminstellingen.

1.1 GBIdesktop starten
GBIdesktop kan op verschillende manieren worden gestart. Welke manieren beschikbaar zijn, kan afhangen
van de manier waarop de applicatie door de systeembeheerder beschikbaar is gemaakt op de betreffende
computer.
•
•

Snelkoppeling op het bureaublad. Dubbelklik op de snelkoppeling om GBIdesktop te starten.
Via het menu Start. Ga naar Start - Programma’s – GBIdesktop 6.3.x – GBIdesktop 6.3.x.x, waarbij de
letters x staan voor de verschillende versienummers.

Als GBIdesktop eenmaal is opgestart, ziet het programma er ongeveer uit zoals de afbeelding hieronder. Vanuit
hier kunnen alle functies van GBIdesktop worden aangeroepen.
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1.2 Basisonderdelen
GBIdesktop bestaat uit een aantal hoofdonderdelen die hieronder toegelicht worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lint
Applicatiemenu
Kaart
Legenda
Overzichtskaart
Statusbalk

1.

Boven in het venster van de applicatie, direct onder de menubalk, bevindt zich het lint. Het lint bevat
allerlei knoppen en functies die gegroepeerd zijn onder verschillende tabbladen. Elk tabblad bevat een
eigen verzameling knoppen en functies. Standaard bestaat het lint uit de volgende tabbladen:
o Kaart
o Analyse
o Lijstoverzicht
o Beeld
Zolang er geen project is geopend, zijn de meeste knoppen en functies in het lint grijs. Dit betekent dat
ze (op dat moment) niet beschikbaar zijn.
Daarnaast zijn er voor GBIdesktop diverse add-ons beschikbaar, waarvan een aantal als extra tabblad
zichtbaar wordt in de menubalk. Tabbladen die bij een add-on horen, hebben meestal een andere
kleur. Ook staat er boven deze tabbladen een extra vermelding, zoals Add-ons, Beeldkwaliteit of
Rioolkaart. De werking van deze tabbladen en add-ons wordt beschreven in aparte handleidingen.

2.

Helemaal linksboven in de applicatie bevindt zich het applicatiemenu, aangeduid met
. In het
applicatiemenu staan de belangrijkste hoofdmenu’s, en kunnen onder meer projecten worden
geopend, gesloten, er kan van gebruiker worden gewisseld en het wachtwoord kan worden gewijzigd.
In GBIdesktop zal in veel gevallen gebruik worden gemaakt van de kaart. De kaart toont waar objecten
zich bevinden, er kan in worden genavigeerd binnen het projectgebied en de eigenschappen van een
object kunnen worden ingezien, bewerkt, en nieuwe objecten kunnen worden ingetekend of
bestaande objecten kunnen worden gewijzigd.
Aan de linkerzijde van de applicatie staat de Legenda. Als een project is geopend, toont de legenda
welke type objecten er allemaal aanwezig zijn. In de legenda kunnen bepaalde objecten aan en uit
worden gezet en kan de weergave van de verschillende objecten worden aangepast. De werking van
de legenda wordt verder uitgelegd in Hoofdstuk 2.3 Legenda.
Ook de Overzichtskaart staat aan de linkerzijde van de applicatie. De overzichtskaart toont met
behulp van een blauw kader waar op dat moment in de kaart is ingezoomd. De werking van de
overzichtskaart wordt verder uitgelegd in Hoofdstuk 2.4 Overzichtskaart.
Onder in de applicatie staat een balk waarin diverse statusinformatie terug te vinden is. Zo staat hier
de locatie van de cursor, het zoomlevel/de schaal waarmee op dat moment is ingezoomd op de kaart
en de status van het laden van de kaart. Aan de rechterzijde van de statusbalk staan de ingelogde
gebruiker en, indien geladen, de locatiegegevens van de GPS.

3.

4.

5.

6.

1.3 GBIdesktop projecten
Om een GBIdesktop project te kunnen openen, is een projectbestand nodig, een zogenaamd
gv6config-bestand. Dit gv6config-bestand is een verwijzing naar de projectinrichting die in de database staat.
Een projectinrichting kan in een Oracle of in een PostGreSQL database staan.
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Een dergelijk bestand kan op drie manieren worden geopend.
•
•

•

Direct vanuit GBIdesktop. Open het applicatiemenu (linksboven in het venster) en selecteer
Open project. Kies vervolgens een GBIdesktop bestand;
Via een snelkoppeling.
Dubbelklik in Windows Verkenner op een GBIdesktop projectbestand. GBIdesktop projectbestanden
zijn te herkennen aan hetzelfde icoontje dat wordt gebruikt voor de toepassing GBIdesktop, en
hebben de extensie “.gv6config”. Dubbelklik hierop en GBIdesktop wordt automatisch gestart met dit
project.
Onlangs geopende projecten. Open het applicatiemenu (linksboven in het venster). Aan de rechterkant
van dit menu staan de recent geopende projecten. Deze kunnen hier worden vastgezet (klik hiervoor
op de punaise) en worden verwijderd (klik hiervoor op het kruisje). Klik op één van de recent
geopende projecten om dit project te laden.

Tip: Wanneer maar één project wordt gebruikt, kan de snelkoppeling van GBIdesktop zo worden ingesteld dat
deze standaard een bepaald project opstart. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en klik op
Eigenschappen. Vul vervolgens bij het tabblad Snelkoppeling bij het veld Doel in:
“C:\Program Files (x86)\Antea Group\GBIdesktop\GeoVisia.Desktop.exe”
“C:\PROJECT_SYSTEM.gv6config”, waarbij C:\PROJECT_SYSTEM.gv6config het bestand en de locatie zijn die
verwijzen naar het projectbestand.

1.4 GBIdesktop Updater
Elke projectinrichting van GBIdesktop wordt gekenmerkt door een versienummer. Dit is het versienummer van
de applicatie waarmee het project geopend kan worden. Bij een update van de software worden vaak nieuwe
functionaliteiten toegevoegd waarvoor een update van de projectinrichting noodzakelijk is. Via de GBIdesktop
Updater kan gemakkelijk een project naar een nieuwe versie van GBIdesktop worden geüpdatet.
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Wanneer een project geopend
wordt dat ouder is dan de versie
van GBIdesktop, dan wordt een
melding getoond dat het project
geüpdatet moet worden.
In dit venster worden de naam
van het project, de huidige versie
en de versie waar het project
naartoe zal worden geüpdatet weergegeven.
Om de update uit te kunnen voeren, is een updatetoken nodig. Bij Oracle- of PostGres-projecten wordt dit
token door GBIservices geleverd en is dit token voor elke installatie anders. Voor SQLite-projecten kan de
updatetoken in het moederbestand opgevraagd worden.
Tijdens het updateproces wordt eerst een back-up van het huidige systeemschema gemaakt. Voordat deze
back-up wordt gemaakt, kan door middel van het vinkveld gekozen worden om de afbeelding- en
synchronisatietabel mee te nemen in de back-up.
Let op! Deze tabellen bevatten over het algemeen veel data, waardoor het aanmaken van de back-up
aanzienlijk langer kan duren.
Door op OK te klikken, wordt het updateproces in gang gezet.

1.4.1 Resultaat van de update
Na het voltooien van de update, wordt in het overzichtsvenster het resultaat van de updateactie getoond.
1.4.2 Update succesvol uitgevoerd
Wanneer de update succesvol is uitgevoerd, zijn er nog diverse mogelijkheden:
Export Log - via deze knop wordt het logbestand van de updateactie geëxporteerd.
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1.4.3 Update mislukt
Bij een mislukte update wordt er in het overzichtsvenster aangegeven wat er fout is gegaan en zal het project
automatisch naar de oorspronkelijke versie teruggezet worden, m.b.v. de back-up die aan het begin van het
updateproces is gemaakt.
Daarnaast is er nog de volgende mogelijkheid:
Export Log - via deze knop wordt het logbestand van de updateactie geëxporteerd.

1.5 Aanmaken projectbestand
Mocht een projectbestand niet (meer) beschikbaar zijn, dan kan een nieuw projectbestand worden
aangemaakt. Klik hiervoor in het Applicatiemenu op
PostGreSQL of Microsoft SQL).

Nieuw. Kies eerst het databasetype (Oracle,

Het volgende scherm wordt getoond:
Vraag voor het invullen van deze gegevens aan de
applicatiebeheerder, databasebeheerder of systeembeheerder
of hij/zij deze gegevens kan aanleveren.
Na het invullen van de gegevens kunnen deze worden getest
via de knop Test. De applicatie gaat nu testen of de ingevulde
gegevens kloppen en deze aan te roepen zijn op de database.
Als de test is gelukt, kan het projectbestand worden
opgeslagen met de knop Opslaan als. Geef het projectbestand
een naam en sla het op in de gewenste map. Klik daarna op
Sluiten om dit venster te sluiten. Via het Applicatiemenu kan
het projectbestand worden geopend zoals eerder beschreven.
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1.6 Inloggen
Na het opstarten van het project wordt een
inlogvenster getoond. Vul hier de
gebruikersnaam en het wachtwoord in.
Mochten deze (nog) niet beschikbaar zijn,
vraag de gegevens dan op bij de
applicatiebeheerder. Bevestig de gegevens
door op OK te klikken.
Tijdens het inloggen zal de applicatie een aantal onderdelen van het gekozen project gaan inladen. De
voortgang van het laden wordt op de volgende manier op het scherm getoond:

Als het project eenmaal succesvol is geladen in GBIdesktop wordt de kaart gevuld. Een voorbeeld van een
geladen project is hieronder weergegeven:
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1.7 Wisselen van gebruiker
Het is mogelijk om te wisselen van gebruiker terwijl de connectie met het project behouden blijft. Klik in het
Applicatiemenu op de knop
Van gebruiker wisselen. Vervolgens wordt het inlogvenster weer getoond en
kan worden ingelogd met een andere gebruiker. Deze functionaliteit kan ook goed worden gebruikt om
bepaalde wijzigingen die door een andere gebruiker gemaakt zijn in de inrichting opnieuw in te laden.

1.8 Wachtwoord wijzigen
Daarnaast kan een gebruiker zelf het wachtwoord wijzigen. Dit kan handig zijn als de gebruiker van de
applicatiebeheerder een standaard wachtwoord heeft gekregen en deze wil veranderen naar een persoonlijk
wachtwoord.
Klik hiervoor in het Applicatiemenu op
Wachtwoord wijzigen. Vul vervolgens het huidige wachtwoord in,
en kies bij Nieuw Wachtwoord een nieuw wachtwoord. Bevestig deze nogmaals ter controle in het veld Nieuw
wachtwoord bevestigen en klik vervolgens op OK om het nieuwe wachtwoord op te slaan.
Mocht het, nieuw gekozen, wachtwoord niet overeenkomen met het ingevulde wachtwoord in het veld Nieuw
wachtwoord bevestigen, dan verschijnt er een rood kruisje voor het wachtwoord. Dit geeft aan dat de
wachtwoorden niet overeenkomen. Controleer in zo’n geval de beide ingevulde wachtwoorden.

1.9 Scherminstellingen
GBIdesktop kent verschillende schermen. Deze schermen, zoals bijvoorbeeld de legenda, de overzichtskaart,
het paspoort en het lijstoverzicht, kennen een standaard plaats en afmetingen, maar gebruiker kunnen de
afmetingen en de locatie van deze schermen aanpassen. Dit kan handig zijn om zoveel mogelijk van de kaart te
zien en op een tweede beeldscherm alle vensters ter beschikking te hebben.
Verplaats een venster als volgt: Houd de linkermuisknop ingedrukt op de titel van het venster en
sleep het venster naar de gewenste locatie in de applicatie. Tijdens het verplaatsen van deze
schermen worden in de applicatie een aantal icoontjes zichtbaar, zoals te zien is op de afbeelding
hiernaast.
Met behulp van deze icoontjes kan het scherm dat moet worden verplaatst, worden vastgezet (docken) aan
een bepaald deel van de applicatie. Sleep hiertoe het scherm dat moet worden verplaatst naar één van deze
icoontjes (in dit geval zijn het er vijf). Op het moment dat de muis over één van deze icoontjes gaat, wordt de
nieuwe positie van het scherm in half doorzichtig donkerblauw op het scherm weergegeven.
Laat de linkermuisknop nu los, dan wordt het scherm op deze plek geplaatst. Met het slepen van vensters is het
ook mogelijk om vensters op een tweede scherm te docken. Dit kan handig zijn als een venster veel informatie
bevat.
Verder kent elk venster in GBIdesktop de volgende icoontjes:
. Hiermee kunnen vensters respectievelijk
worden gemaximaliseerd, verborgen of gesloten. Door te klikken op het punaise-icoontje klapt het venster als
het ware in naar de zijkant van het scherm.
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In het voorbeeld hiernaast wordt de Legenda wel getoond, maar
zodra de muis weg beweegt van het venster wordt deze
automatisch verborgen. Er blijft echter aan de zijkant van het
scherm wel een tabblad beschikbaar waarmee het venster weer
tevoorschijn komt als hier met de muis overheen wordt bewogen.
Merk op dat het punaise-icoontje in de schermafbeelding nu ligt in
plaats van staat.
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2. Werken met de kaart
In GBIdesktop wordt voor veel taken gebruik gemaakt van de kaart. Dit hoofdstuk is bedoeld om de gebruiker
op weg te helpen bij het werken met de kaart en de functionaliteiten die daarbij horen. Alle behandelde
functionaliteiten zijn daarom ook terug te vinden in het tabblad Kaart:

•
•
•
•
•
•
•
•

Navigeren;
Paspoort openen, bewerken en opslaan
Legenda;
Overzichtskaart;
Zoeken op de kaart;
Relationeel kopiëren;
GPS;
PDF Exporteren.

2.1 Navigatie
Voor het navigeren in de kaart wordt gebruik gemaakt van een drietal knoppen die terug te vinden zijn aan de
linkerzijde van het tabblad Kaart:
Zoomen:

Slepen:
Vernieuwen:

Wanneer deze knop actief is, kan worden ingezoomd op de kaart door een
rechthoek met de muis te tekenen van linksboven naar rechtsonder op het
gebied waarop moet worden ingezoomd. Teken een rechthoek van
rechtsonder naar linksboven om uit te zoomen op de kaart.
Sleep de positie van de kaart door de linkermuisknop ingedrukt te houden en
de kaart te slepen naar de gewenste positie.
Hiermee wordt de kaart herladen en gaat deze terug naar het hoogste
zoomniveau.

Daarnaast kan het scrol wieltje op de muis worden gebruikt om in (omhoog scrollen) te zoomen en uit (omlaag
scrollen) te zoomen in de kaart. In de statusbalk is te zien dat het zoomlevel ook mee verandert met het in- en
uitzoomen.
Tijdens het inzoomen op de kaart met behulp van de knoppen Zoomen en Slepen kan het zijn dat bepaalde
objecten in beeld komen, die eerst nog niet zichtbaar waren. Deze objecten zijn zo ingesteld dat ze pas vanaf
een bepaald zoomlevel zichtbaar worden.

2.2 Een paspoort openen, bewerken en opslaan
Gebruik de volgende knoppen om de eigenschappen van een object te openen:
Paspoort:
Lijst:
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wordt het paspoort hiervan geopend.
Deze knop staat onder de knop Paspoort wanneer op het  wordt geklikt.
Wanneer deze knop actief is en op een object wordt geklikt, wordt een
lijstoverzicht van het aangeklikte object geopend.
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Let op: Net als andere GIS1 pakketten werkt GBIdesktop met verschillende lagen. Voor het opvragen van
informatie over een bepaalde laag of het doen van bewerkingen in een laag, moet in GBIdesktop worden
aangeven om welke laag het gaat. De applicatie kan dit dus niet zelf bepalen.
Het aangeven van de actieve laag kan op twee manieren:
• Selecteer in het tabblad Kaart de actieve laag in de
keuzelijst [Werklaag keuze]. De namen van de werklagen
komen overeen met de lagen in de Legenda. In het
voorbeeld hiernaast is de actieve laag ‘Rioolput’.
• Klik in de Legenda op de laag waarin wordt gewerkt. De
laag moet wel aangevinkt staan. Als de laag geselecteerd is,
is dit ook te zien in de keuzelijst [Werklaag keuze] in het
tabblad Kaart.
Voer de volgende stappen uit om een paspoort van een object te
openen:
1.
2.
3.
4.
5.

Navigeer met behulp van zoomen en slepen naar het object;
Klik in het tabblad Kaart op de knop Paspoort;
Selecteer het objecttype waarvan het paspoort moet worden geopend in de legenda of selecteer deze
in de keuzelijst [Werklaag keuze].
Klik op het object.
Het paspoort wordt nu geopend.

De afbeelding hiernaast geeft een
voorbeeld van een geopend
paspoort. Het gaat in dit geval om
het paspoort van een
wegvakonderdeel in de gemeente
Dronten.
Het paspoort toont de gebruiker
allerlei administratieve informatie
over het geopende object. Deze
informatie wordt getoond in
paspoortvelden.
De paspoortvelden zijn verdeeld
over verschillende tabbladen. Klik
op één van de tabbladen om de
inhoud van de andere
paspoortvelden te bekijken.
Standaard wordt een paspoort in
de alleen-lezen modus geopend. Alle paspoortvelden zijn grijs gekleurd: er kunnen dus (nog) geen wijzigingen
in worden aangebracht.

1

GIS = Geografisch Informatiesysteem
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2.2.1 Paspoort bij WFS en WMS lagen
Er is geen paspoort beschikbaar voor WMS- en
WFS-lagen. Er kan echter wel inzicht in de data
van deze lagen worden verkregen. Als de
verbinding en de databron zijn aangemaakt en
de objectlagen zijn in de legenda toegevoegd,
wordt de laag op de kaart getoond.
Klik de laag aan in de legenda en klik met de
knop Paspoort ingeschakeld op een object van
deze laag op de kaart. Een data-info scherm
wordt getoond zoals hiernaast op de afbeelding
is te zien.
Voor WMTS-lagen is deze optie nog niet beschikbaar.
2.2.2 Paspoort bewerken en invullen
Bij het openen van een paspoort, verschijnt een nieuw tabblad met knoppen in
het lint. Vanuit dit nieuwe tabblad Paspoort zijn de volgende functies/knoppen
beschikbaar:
Bewerken:

Opslaan:

Sluiten:

Uitvoeren:

Zet het geopende paspoort in de Bewerk-modus met de knop Bewerken. Nu
kunnen wijzigingen worden aangebracht aan de informatie die in de
paspoortvelden getoond wordt. Een aantal (of alle) paspoortvelden kleuren
nu wit, om aan te geven dat hier gegevens kunnen worden ingevuld. Klik
nogmaals op Bewerken om de informatie in het paspoort terug te zetten naar
de staat voordat op Bewerken was geklikt. Door de knop uit te schakelen
wordt de bewerk-actie dus geannuleerd.
Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen die zijn gemaakt in het geopende
paspoort op te slaan. Het opslaan van het paspoort veranderd niets aan de
status van de bewerkmodus.
Let op: Er is geen knop om deze actie ongedaan te maken!
Klik op de knop Sluiten om het geopende paspoort te sluiten. Het tabblad
Paspoort verdwijnt weer. Wanneer er nog niet opgeslagen wijzigingen zijn,
wordt hiervan een melding gegeven.
Met de knop Uitvoeren kan -indien aanwezig- een rapportage worden
uitgedraaid van het geopende object. Voor meer informatie over
rapportages, zie 6.6 Rapportages.

Het gedrag van het paspoort tijdens het openen, invullen en opslaan van paspoorten kan in het menu
Instellingen aangepast worden.
Tijdens het bewerken en invullen van een paspoort is te zien dat een paspoort uit verschillende type
paspoortvelden kan bestaan. Elk type paspoortveld heeft zijn eigen functie.
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De volgende type paspoortvelden zijn beschikbaar in GBIdesktop:
Voor het invoeren van vrije tekst of een getal;
• Tekstveld
Voor het invoeren van een vooraf gedefinieerde waarde die uit een lijst
• Keuzelijst
gekozen wordt;
Voor het invoeren van een waarde die waar of niet waar is;
• Vinkveld
Voor het invoeren van een datum;
• Datumveld
Voor het invoeren van langere teksten dan bij een tekstveld;
• Notitieveld
Voor het invoeren van een vooraf gedefinieerde waarde die met radiobuttons
• Keuzegroep
getoond wordt;
Voor het invoeren van één of meerdere vooraf gedefinieerde waarde(n) die uit
• Vinkkeuzelijst
een lijst gekozen wordt/worden;
Voor het invoeren van één of meerdere vooraf gedefinieerde waarde(n) die uit
• Waardelijst
een zichtbare lijst gekozen wordt/worden;
Voor het invoeren van een foto of afbeelding;
• Fotoveld
Voor het invoeren van een vooraf gedefinieerde waarde die verduidelijkt
• Fotokeuzelijst
wordt met behulp van een foto.
2.2.3 Objectrelaties
In het paspoort wordt de administratieve data van een object opgenomen. Voor het beheer is het soms ook
van belang om informatie te kunnen toevoegen en bewaren die periodiek wordt gewijzigd. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan inspectie- en/of onderhoudsgegevens. Om informatie die periodiek gewijzigd wordt toe te
voegen of te bewaren kan in GBIdesktop gebruik worden gemaakt van zogenaamde objectrelaties. Met een
objectrelatie wordt een koppeling gelegd tussen het object zelf en de inspectie- of onderhoudsgegevens. Dit
geeft een beeld van wat er met een object in het verleden is gebeurd. Als een object een of meerdere
objectrelaties heeft, worden deze bij het openen van het paspoort in de witte linkerkolom van het paspoort
getoond.
Een ander voorbeeld van een objectrelatie is een verkeersbord dat aan een paal bevestigd zit. Er kunnen
zodoende meerdere verkeersborden aan dezelfde paal gekoppeld worden.
In het voorbeeld hierboven zijn voor dit wegvakonderdeel in de afgelopen jaren een aantal weginspecties
gedaan. Blader door deze inspectiegegevens heen door te klikken op de verschillende inspectieregels.
Objectrelaties wijzigen, maken en verwijderen
Het is mogelijk om het paspoort van een bestaande objectrelatie te wijzigen, een nieuwe toe te voegen of een
bestaande te verwijderen. Klik hiervoor eerst op de knop Bewerken in het tabblad Paspoort wanneer het
paspoort van het object zelf in de kolom Objectrelaties is geselecteerd.
Klik op één van de vinkvelden voor de objectrelaties om een bestaande
objectrelatie te wijzigen. Zie ook de afbeelding hiernaast. Vink het veld
aan van de objectrelatie die moet worden gewijzigd en wijzig de
gegevens in het paspoort. Klik vervolgens op Opslaan in het tabblad
Paspoort om de actie te bevestigen.
Dubbelklik op de objectrelatie waarvoor een lijst icoontje staat om een
nieuwe objectrelatie toe te voegen. Achter deze objectrelatie staat ook
de verwijzing [<Nieuw>]. Er verschijnt nu een nieuwe regel in de lijst met
objectrelaties. Deze nieuwe aangemaakte regel staat automatisch aangevinkt waardoor het paspoort direct
bewerkt kan worden. Vink het vinkveld voor de nieuwe regel aan en vul het paspoort in, en klik vervolgens op
Opslaan in het tabblad Paspoort om de actie te bevestigen.
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Klik op één van de kruisjes die achter elke bestaande objectrelatie staan om een bestaande objectrelatie te
verwijderen. Klik vervolgens op Opslaan in het tabblad Paspoort om de actie te bevestigen.

2.3 Legenda
Elke laag (ook wel databron genoemd) in GBIdesktop bevat
objecten die een positie hebben op de kaart. Lagen kunnen
punt-, lijn- of vlakobjecten bevatten, maar kunnen ook
bijvoorbeeld een achtergrondkaart of luchtfoto voorstellen. Een
verzameling van verschillende geometrische lagen noemen we
een legenda. Een legenda kan bestaan uit verschillende punt-,
lijn- en vlakobjecten en daarnaast één of meerdere rasterlagen
(zoals een luchtfoto of een achtergrondkaart) bevatten die
allemaal op elkaar kunnen worden gelegd. Zo ontstaat een
kaartbeeld waarbij verschillende databronnen zijn
samengevoegd.
Daarnaast kan een legenda ook bestaan uit selecties en labels. Al
deze items samen in een legenda noemen we legenda-items. Een
voorbeeld van een legenda in GBIdesktop is hiernaast
weergegeven.
Elk legenda-item heeft zijn eigen kleur en stijl, die overeenkomt
met de kleur en stijl van het object in de kaart. Klik op de vinkbox
die links van het legenda-item staat om een legenda-item in de
kaart te tonen. Hiermee wordt een vinkje voor het legenda-item
gezet, waarmee deze kan worden aangezet of uitgezet in de
kaart.
Door een legenda-item aan te klikken in de legenda wordt dit
item actief. Dit houdt in dat in deze laag gewerkt kan worden, zo
kan een paspoort worden geopend of kan worden getekend.
Door met de muis over een legenda-item heen te bewegen kunnen het
aantal objecten, de databron, verbinding en de status worden
bekeken. Soms kan het gebeuren dat een legenda-item nog niet
zichtbaar is in de kaart, terwijl deze wel is ingeschakeld. Klik dan met
de rechtermuisknop op het legenda-item, en klik vervolgens op Focus.
De kaart brengt nu het volledige bereik van de objecten in dit legendaitem in beeld.
2.3.1 Legenda-groepen
Legenda-items kunnen worden gegroepeerd onder legenda groepen. In het voorbeeld hierboven is te zien dat
de legenda-items Kolk, Rioolput, Mech_leiding, Vrijv_leiding en Aansluitleiding allemaal onder dezelfde groep
‘hangen’. Door een vinkje aan- of uit te zetten, worden alle legenda-items in die legendagroep in één keer
ingeschakeld of uitgeschakeld. Legenda-items kunnen onder een andere legendagroep worden gehangen door
ze naar de betreffende groep te verslepen.
Daarnaast kunnen legenda-groepen worden ingeklapt en uitgeklapt door het driehoekje voor de vinkbox van
de legenda-groep open- of dicht te klappen.
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2.3.2 Groepenoverzicht en sorteringsoverzicht
Onder aan de legenda staat een schakelaar voor het
Groepenoverzicht. Wanneer deze naar de rechterkant wordt
geschoven, schakelt de weergave van de legenda naar het
Sorteringsoverzicht. Met deze weergave kan worden bepaald hoe
de verschillende legenda-items op elkaar moeten worden
getekend. Legenda-items die boven aan in het Sorteringsoverzicht
staan, worden als laatste (bovenop) getekend; legenda-items die
onder aan het overzicht staan, worden als eerste (onderop)
getekend.
De volgorde kan worden aangepast door een legenda-item op te
pakken met de linkermuisknop en deze vervolgens naar de
gewenste positie in de legenda te verplaatsen. Wanneer
bijvoorbeeld een groenvlakken-laag (vlakken) hoger in het overzicht
wordt geplaatst dan een bomen-laag (punten), zullen de bomen die
op een groenvlak staan niet meer worden getoond.
Zodra de volgorde is aangepast, kan de schakelaar weer worden
teruggezet naar het Groepenoverzicht. Zie de afbeelding hiernaast
voor een voorbeeld-legenda in het sorteringsoverzicht (rood).
Tip: Plaats vlakobjecten altijd onder in de sorteringsweergave, en puntobjecten bovenin, zodat puntobjecten
(maar ook lijnobjecten) altijd boven op vlakobjecten getekend worden.

2.3.3 Legenda opslaan, verversen, laden
Wanneer wijzigingen zijn gemaakt aan de legenda, kunnen deze
worden opgeslagen door op het icoon voor opslaan
te klikken.
Dit icoontje bevindt zich rechts naast de naam van de actieve
legenda. Wijzigingen kunnen alleen worden opgeslagen als de
gebruiker geautoriseerd is om een legenda te wijzigen. Naast de knop
Opslaan bevindt zich de knop
Verversen waarmee de actieve legenda opnieuw wordt geladen. Eventueel niet opgeslagen wijzigingen aan de
legenda gaan hiermee verloren.
In GBIdesktop is het mogelijk om meerdere legenda’s aan te maken. Elke legenda bevat een eigen set legendaitems met daaraan gekoppelde kleuren en stijlen. Om een andere legenda te laden klik in de keuzelijst bovenin
het legenda-scherm op één van de beschikbare legenda’s. De huidige legenda wordt gesloten en de gekozen
legenda wordt nu geladen.

2.3.4 Aanpassen weergave legenda-items
Zoals hierboven vermeld heeft elk legenda-item een eigen kleur en stijl. Dit noemen we de symbologie van een
legenda-item. Daarnaast kan per legenda-item worden bepaald wanneer deze zichtbaar moet worden. De
weergave en de symbologie kunnen worden aangepast door:
• Dubbelklik op het legenda-item;
• Klik met de rechtermuisknop op het legenda-item en kies vervolgens voor Eigenschappen.
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Het volgende scherm wordt nu getoond:
Tabblad Algemeen
1) Naam – Hier kan de benaming (omschrijving) van het
legenda-item worden aangepast;
2) Minimale schaal/Maximale schaal – Met de minimale en
maximale schaal kan worden bepaald wanneer een
legenda-item moet worden getoond op de kaart
(minimale schaal) en wanneer deze niet meer getoond
mag worden (maximale schaal). Het instellen van met
name een minimale schaal zorgt ervoor dat niet alle
objecten in één keer worden geladen als de legenda wordt
geladen. Op die manier kan bijvoorbeeld worden bepaald
dat bomen pas getoond worden vanaf straatniveau
(minimale schaal is 1:2000), maar dat een wijkenkaart
altijd moet worden getoond, behalve op straatniveau
(maximale schaal is 1:2000).
3) Zichtbaar - Wanneer dit vinkje aanstaat, is de laag
zichtbaar op de kaart;
4) Opstart laag - Wanneer dit vinkje aanstaat, zal deze laag worden gebruikt als opstartlaag. Dit houdt in
dat de omvang van deze laag wordt gebruikt bij het inzoomen op de kaart. Wanneer hier bijvoorbeeld
de wijkenlaag wordt gebruikt, wordt ingezoomd op de kaart tot het punt waarbij alle wijken nog
zichtbaar zijn.
5) Overzichtskaart - Wanneer dit vinkje aanstaat, wordt deze laag op de overzichtskaart weergegeven;
6) Transparantie - Hier kan met een schaal van één tot en met honderd aangegeven worden hoe
transparant de betreffende laag moet worden weergeven (dit is niet aanwezig bij labels), waarbij 0
staat voor niet transparant en 100 voor volledig transparant;
7) Verbinding/Databron - Deze velden laten de databaseverbinding (de naam die hiervoor is opgegeven)
en de databron zien, deze kunnen hier niet worden gewijzigd;
8) Geometrietype – Dit veld geeft aan of het object een Punt, Lijn, Vlak of Multi laag is. Dit kan hier niet
worden gewijzigd;
6. Legenda groep – Hier kan de legendagroep worden aangegeven waaronder de laag valt. Wanneer hier
een nieuwe legendagroep wordt ingevuld, zal deze in het legendascherm worden getoond.
Tabblad Punt/Lijn/Vlak (afhankelijk van het type object)
1) Binnenkant Kleur* – Hier kan de kleur worden aangegeven van de binnenkant van het object;
2) Binnenkant Stijl – Hier kan de stijl van het object worden aangegeven, voor een punt zijn dit
bijvoorbeeld Cirkel of Driehoek, voor een lijn kan dit bijvoorbeeld solide of streep en punt zijn;
3) Binnenkant Patroon – Voor een vlak geldt dat hier geen stijl, maar een patroon kan worden gekozen.
Een patroon kan bijvoorbeeld Kruis of Diagonaal kruis zijn;
4) Binnenkant Grootte – Hier kan de grootte van het object worden aangegeven. Hierdoor wordt een
punt groter of kleiner, en een lijn dikker of dunner;
5) Buitenkant Kleur* – Hier kan de kleur worden aangegeven van de omlijning van het object;
6) Buitenkant Stijl - Hier kan de stijl van het object worden aangegeven, dit kan bijvoorbeeld solide of
streep en punt zijn;
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7) Buitenkant Breedte – Hier kan de breedte van
de omlijning worden aangegeven. Hierdoor
wordt de omlijning dikker of dunner;
8) Overig Tonen in legenda – Wanneer dit vinkje
aanstaat, wordt dit objecticoon in de legenda
weergegeven;
9) Symbool – Bij puntobjecten kan een eigen
symbool worden ingevoerd in plaats van de
standaard icoontjes. Eigen symbolen kunnen
worden ingeladen via het menu
Afbeeldingbeheer.
10) Rotatie handmatig bepalen – Bij puntobjecten
wordt het symbool standaard niet geroteerd.
Dit is echter wel mogelijk. Aan alle symbolen
kan dezelfde rotatie worden meegeven (in
graden) door deze waarde in te vullen.
11) Rotatieveld en rotatie eenheid – Het is ook
mogelijk om de rotatie van puntobjecten te
laten bepalen op basis van een rotatieveld
waarin deze waarde is opgegeven. Hierdoor
krijgt elk puntobject zijn eigen rotatiewaarde
mee, deze wordt zichtbaar op de kaart. Kies
hier het veld en de eenheid waarin deze waarde is opgenomen. Neem bij twijfel contact op met de
applicatiebeheerder.
* Het is mogelijk om een aangepaste kleur te definiëren voor gebruik in de legenda-items. Klik hiervoor bij het
kiezen van de gewenste kleur uit het kleurenpalet met de rechtermuisknop op één van de witte vakjes.
Hierdoor wordt een kleurenkeuzemenu geopend waarin met behulp van een kleurenkiezer RGB-codes, of met
tint, intensiteit en helderheid de gewenste kleur kan worden geselecteerd. De toegevoegde kleur blijft
vervolgens beschikbaar in het project (ook na opnieuw opstarten). Zie ook onderstaande afbeeldingen.

2.3.5 Aanpassen Labels
Het is mogelijk dat in een legenda een of meerdere labels aanwezig zijn. Een label is net als een laag ook een
legenda-item waarvan de eigenschappen kunnen worden aangepast. Dubbelklik in de legenda op een label,
dan verschijnt hetzelfde menu zoals eerder afgebeeld, maar met drie andere tabbladen: Label, Positie en
Rotatie.
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Tabblad Label
1) Legenda-item: Hier staat het legenda-item waarop
het label is gebaseerd;
2) Velden: Hier staan de velden die in het label worden
getoond;
3) Stijl Lettertype: Hier kunnen het formaat van het
lettertype en het lettertype zelf worden bepaald;
4) Stijl Letter kleur: Hier kan de kleur van de tekst
worden aangegeven;
5) Stijl Achtergrond kleur: Hier kan de kleur van de
achtergrond van het label worden aangegeven;
6) Stijl Achtergrond patroon: Hier kan een patroon
voor de achtergrond worden gekozen. Een patroon
kan bijvoorbeeld Kruis of Diagonaal kruis zijn;
7) Stijl Omlijning kleur: Hier kan de kleur van de
omlijning van het label worden aangegeven;
8) Stijl Omlijning patroon: Hier kan de stijl van het
label worden aangegeven, dit kan bijvoorbeeld solide of streep en punt zijn.
Tabblad Positie
1) Positie: Hier kan worden aangegeven waar het label ten opzichte van het object moet worden
geplaatst; Mogelijkheden zijn:
o Links voor;
o Midden achter;
o Links midden;
o Rechts voor;
o Links achter;
o Rechts midden;
o Midden voor;
o Rechts achter.
o Midden midden;
2) Uitlijning: Hier kan worden aangegeven hoe de tekst in het
label moet worden uitgelijnd.
3) Niet overlappend: Dit vinkje zorgt ervoor dat labels elkaar
niet overlappen op de kaart. Let er wel op dat hierdoor
sommige labels niet worden weergegeven.
Tabblad Rotatie
1) Rotatie handmatig bepalen: Met dit vinkje wordt
aangegeven of de rotatie-eenheid automatisch op graden
staat of dat hier een eigen meeteenheid wordt gebruikt;
2) Rotatie (in graden): Wanneer het vinkje bij Rotatie
handmatig bepalen aanstaat, is dit veld beschikbaar om
aan te geven hoeveel graden het label moet worden
gedraaid (dit kan ook met een – ervoor, bijvoorbeeld
-90);
3) Rotatie veld: Wanneer het vinkje bij Rotatie handmatig
bepalen uit staat, kan in dit veld worden aangegeven welk
veld van het betreffende object gebruikt moet worden voor
de rotatie;
4) Rotatie eenheid: Wanneer het vinkje bij Rotatie handmatig
bepalen uit staat, kan in dit veld worden aangegeven welke
eenheid moet worden gebruikt voor de rotatie. Hier kan worden gekozen uit Graden, -Graden en
Radialen.
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2.4 Overzichtskaart
GBIdesktop biedt de mogelijkheid om een overzichtskaart te tonen. Deze
overzichtskaart is een totale weergave van één laag in de legenda.
Binnen de overzichtskaart is een blauwe, half-transparante rechthoek
zichtbaar. Deze rechthoek geeft aan welk gebied op dat moment wordt
getoond binnen de kaart.
Door in de overzichtskaart op een gebied te klikken, wordt de kaart automatisch verschoven naar de
betreffende locatie (met het huidige zoomlevel). In plaats van een locatie in de kaart aan te klikken kan ook de
blauwe rechthoek worden versleept naar de gewenste plek in de kaart.
Met de knop linksboven in het scherm kan worden aangegeven of de
kaart in volgmodus
of in overzichtsmodus moet werken. In
overzichtsmodus blijft de overzichtskaart hetzelfde, alleen wordt het
blauwe vlak groter en kleiner. In volgmodus zoomt de overzichtskaart
meer in op het gebied waar op de kaart is ingezoomd.

Een gebruiker kan zelf een overzichtskaart instellen zoals beschreven in hoofdstuk 2.3.4 Aanpassen weergave
legenda-items

2.5 Zoeken op de kaart
Op de kaart kan worden gezocht naar straten en postcodes.
Deze optie is terug te vinden als de knop
Zoeken via het
tabblad Beeld. De functie kan ook worden benaderd met de
toetsencombinatie Ctrl F.
Het menu Zoeken kent twee verschillende manieren van zoeken:
1. Zoeken op basis van bestaande databronnen;
2. Zoeken op basis van de locatieservice.
1.

2.

Kies bij Databron welke databron moet worden gebruikt om te zoeken op basis van bestaande
bronnen. Voorbeeld: Je bent op zoek naar bomen in de Dorpsstraat, dan kies je voor de databron
Bomen. Voorwaarde is wel dat de waarde Dorpsstraat bekend is in die databron, bijvoorbeeld in het
veld Openbare ruimte. Je kunt er ook voor kiezen om in een specifiek veld te zoeken.
Het gebruik van een bestaande databron voor zoekopdrachten is vooral handig bij het zoeken naar
zoektermen die uniek zijn binnen een bepaald thema. Een goed voorbeeld hiervan is het zoeken naar
een rioolput op basis van Rioolputnummer. In principe heeft elke put een uniek eigen nummer,
waardoor altijd het juiste resultaat in beeld komt.
Als straatnamen, postcodes of andere locatie-aanduidingen niet aanwezig zijn in de bestaande
databronnen, dan kan gebruik worden gemaakt van de locatieservice. Bij het doen van een
zoekopdracht op bijvoorbeeld straat zal GBIdesktop bij de locatieservice van PDOK (Publieke
Dienstverlening Op de Kaart) dit verzoek doen, en zal deze locatieservice als antwoord een aantal
resultaten teruggeven. Deze resultaten zijn afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en
Gebouwen) en betreffen adreslocaties. In het hierboven getoonde voorbeeld, waar gezocht wordt
naar Walvisstraat, zullen de resultaten niet op de straat zelf getoond worden, maar in de gebouwen
die aan deze straat staan.
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Let op: Voor het gebruik van de
Locatieservice is het belangrijk dat de
plaats-, gemeente- of gebiedsnaam
staat ingesteld in het menu
Instellingen in het Applicatiemenu. Is
deze waarde niet ingevuld, dan zal de
locatieservice de resultaten van de
zoekopdracht teruggeven voor heel
Nederland.
Daarnaast kan in dit menu het
zoomniveau waarin de zoekresultaten
worden getoond en het minimum
relevantiepercentage worden
ingesteld.
Bij het indienen van een
zoekopdracht bij de locatieservice
van PDOK zal deze als antwoord elk
resultaat van een relevantiepercentage voorzien. Hoe hoger dit percentage, hoe waarschijnlijker dat het
resultaat overeenkomt met de zoekvraag. Bij het instellen van een hoog relevantiepercentage zullen resultaten
met een percentage lager dan de opgegeven waarde worden uitgefilterd. GBIservices raadt aan om het
relevantiepercentage minimaal op 20 te zetten.

2.6 Kopiëren/plakken (relationeel kopiëren)
Het is mogelijk om de administratieve data van een
object en de relaties te kopiëren naar andere
objecten. Dit kan handig zijn wanneer bijvoorbeeld
een inspecteur meerdere bomen in één keer wil
aanpassen met dezelfde gegevens.
Selecteer in de legenda de laag waarop relationeel
kopiëren moet worden toegepast. Klik vervolgens
op de knop
Kopiëren en daarna op het object
waarvan de administratieve data en objectrelaties
moeten worden gekopieerd. Er wordt nu een
scherm getoond met daarin in de linker kolom de
objectrelaties van het geselecteerde object en
in de rechter kolom de kopieerbare paspoortvelden.
Per paspoortveld kan in het paspoortontwerp bepaald worden of een paspoortveld gekopieerd mag worden of
niet.
Geef aan welke velden en welke relaties moeten worden gekopieerd. Selecteer nu de objecten die de data
moeten gaan ontvangen. De knop Kopiëren is nu grijs geworden, de knop Plakken is actief. Daarnaast kan
worden aangegeven of bestaande relaties van de doelobjecten verwijderd moeten worden. Dit kan door het
vinkje Bestaande rel. objecten verwijderen aan te zetten. Ook kan worden aangegeven of de gebruiker elke
kopie-actie moet bevestigen of niet. Door het vinkje Was/wordt niet accorderen aan te vinken, worden alle
geselecteerde objecten in één keer gewijzigd.
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Wanneer je alle objecten hebt geselecteerd klik je op

Opslaan.

Wanneer Was/wordt niet accorderen
niet aangevinkt staat, wordt het
Relationeel kopiëren scherm
geopend. In het eerste voorbeeld is te
zien dat de bestaande relatie niet
wordt verwijderd (vinkje Bestaande
rel. objecten verwijderen uit); in het
tweede voorbeeld is te zien dat de
bestaande relatie wel wordt
verwijderd (vinkje Bestaande rel.
objecten verwijderen aan).
Let op: om relationeel te kunnen kopiëren, moet er op de objectrelatie-lagen een Primary Key ingesteld staan
op het ID-veld. Daarnaast is het niet mogelijk om het OBJECT_GUID mee te kopiëren naar een ander object,
aangezien dit veld de unieke sleutel (GUID) bevat waarmee het object binnen de applicatie en de database
bekend is.

2.7 GPS
De GPS functionaliteit biedt de mogelijkheid om op de
kaart aan te geven waar men zich op dat moment op de
kaart bevindt. Het is wel noodzakelijk dat het geladen
project in GBIdesktop zich ook in hetzelfde gebied
bevindt, anders kan de GPS locatie niet op kaart worden
getoond.
Klik op de knop
GPS in het tabblad Kaart om de GPS
te activeren. Als de gebruikte computer een
ingebouwde GPS heeft die vanuit het
besturingssysteem direct aangesproken kan worden,
dan wordt de locatie rechts onderin beeld in de
statusbalk getoond. Een voorbeeld van een GPS locatie
is: X:99121,004, Y: 441170,953.
Klik op de knop
Zoomen, de kaart zoomt nu in op het gebied waar de GPS zich bevindt. De locatie van de
GPS wordt als een stip op de kaart getoond, zoals op de afbeelding hierboven. In dit voorbeeld geeft de blauwe
omranding de precisie aan van de GPS-meting. Hoe groter de omranding (buffer), hoe onnauwkeuriger de
meting is. In het Instellingen menu kan de stijl van de GPS zelf worden aangepast. Deze instellingen staan
onder Gebruikersinstellingen – GPS.
Daarnaast kan de kaart de GPS volgen zodat deze meebeweegt als de computer waar op wordt gewerkt in
beweging is. Klik hiervoor op de knop
Volgen in het tabblad Kaart.
Standaard wordt voor het bepalen van de locatie de Windows locatie gebruikt. Als bijvoorbeeld gebruik wordt
gemaakt van een externe GPS of een GPS die gebruik maakt van een COM poort, dan kunnen deze instellingen
worden opgegeven in het Instellingenmenu onder Applicatie-instellingen – GPS.
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2.8 PDF exporteren
De mogelijkheid bestaat om een deel van de kaart te
exporteren naar PDF en deze vervolgens te printen.
Klik hiervoor op
PDF Exporteren in het tabblad Kaart.
Het menu Export wordt geopend. Kies hierin het
papierformaat (A0 t/m A5) en de afdrukstand (staand of
liggend). Kies vervolgens bij de Schaal op welke schaal de
afdruk moet worden gemaakt. Bij een vaste schaal wordt er
op de kaart een rechthoek geplaatst die het afdrukbereik
van de export aangeeft. Klik vervolgens op Zoom naar schaal
om de kaart in te zoomen tot het formaat waarop de export
nu is ingesteld. Dit geeft een goed beeld van welke objecten
straks in de PDF worden geëxporteerd.
Het is mogelijk om de locatie van het afdrukbereik aan te
passen. Gebruik hiervoor de knop
Slepen in het tabblad
Kaart om de kaart te verslepen. De rechthoek die het
afdrukbereik bepaalt, beweegt mee met het slepen van de
kaart en blijft in het midden van de kaart staan.
Naast het afdrukken van de kaart, de legenda, een noordpijl
en een schaalstokje, is het ook mogelijk om een titel,
toelichting en logo mee te geven. Vul een titel en de
toelichting in, in de velden Titel en Toelichting. Kies de
locatie van het logo door te klikken op de knop ···. Er wordt een voorbeeld getoond van het gekozen logo. Zet
het vinkje aan bij Toon logo als je het gekozen logo wilt opnemen in de PDF.
Tip: Bij het algemene instellingen scherm kun je een standaard logo instellen zodat deze automatisch ingesteld
wordt bij het maken van een PDF Export. Zet het vinkje uit bij Toon logo als je het standaard ingestelde logo
niet wilt gebruiken.
Geef alvorens de PDF te exporteren de bestandslocatie op door te klikken op de knop ···. Geef het bestand een
naam en kies de gewenste map. Klik vervolgens op PDF Exporteren om de PDF aan te maken.
NB: Op dit moment wordt een aantal typen lagen (nog) niet ondersteund. Het gaat bijvoorbeeld om ECW en
WMTS.
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3. Tekenen
Binnen GBIdesktop kunnen met behulp van tekenfunctionaliteiten gegevens op de kaart worden gemuteerd. In
dit hoofdstuk worden de verschillende soorten lagen (punten, lijnen en vlakken) beschreven en wordt
uitgelegd hoe deze geplaatst, gewijzigd of verwijderd kunnen worden. Ook worden de geavanceerde
tekenfuncties behandeld. De volgende onderwerpen worden behandeld:
•
•
•

Punten;
Lijnen en vlakken;
Geavanceerd tekenen.

Let op: Voor alle functionaliteiten geldt dat mutaties pas worden doorgevoerd ná het opslaan.
Zolang mutaties niet zijn opgeslagen, kunnen deze worden teruggedraaid.

3.1 Punten
Plaatsen
Klik in de legenda op de laag waarvan een object moet worden toegevoegd.
Klik op Plaatsen
(in het tabblad Kaart) om een element uit de laag toe te voegen.
Klik op een locatie op de kaart om het object te plaatsen. Klik vervolgens op Opslaan.
Verplaatsen
Klik in de legenda op de laag waarvan een object moet worden verplaatst. Klik op Verplaatsen om
een punt te verplaatsen.
Klik op een punt om deze te verslepen. Laat de muisknop los om het versleepte object op de nieuwe plaats op
te slaan. Klik op Opslaan. Bij lagen met meerdere geometriesoorten moet eerst de soort worden opgegeven
die moet worden verplaatst.
Verwijderen
Klik in de legenda op de laag waarvan
een object moet worden verwijderd.
Klik op Verwijderen, klik op het object
(of op meerdere objecten) dat je wilt
verwijderen en vervolgens op Opslaan.
Let op: Klik op annuleren om het
plaatsen, verplaatsen of verwijderen
ongedaan te maken (voordat deze
acties worden opgeslagen).

3.2 Lijnen en vlakken
Plaatsen
Wanneer een vlak of een lijn wordt ingetekend, verschijnt deze niet direct op de tekening. Eerst moet het hele
vlak of de hele lijn zijn getekend.
Een vlak of lijn kan als volgt worden geplaatst: Klik in de legenda op de laag waarvan een object moet worden
geplaatst. Selecteer de knop Plaatsen en geef het begin van een vlak of lijn aan. Nu kunnen verschillende
punten op de kaart worden aangeklikt om het object in te tekenen.
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Het komt vaak voor dat een vlak (gedeeltelijk), lijn of punt over bestaande geometrie (GBKN) heen moet
worden getekend. Hiervoor kan een laag worden geselecteerd uit de Keuzelijst volg laag (in de werkbalk).
Zodra wordt gestart met tekenen, zullen er blauwe punten op de kaart verschijnen. Dit zijn de punten van de
volglaag die kan worden gevolgd. Wanneer in de buurt van zo’n punt wordt geklikt, zal hier automatisch aan
vast worden gehaakt. Dit laatste wordt ook wel het ‘volgen’ (snappen) van geometrie genoemd.

Klik op de knop Opslaan om het object (nadat het is ingetekend) op de tekening te plaatsen.
Het kan ook zijn dat de laag een multilaag betreft. In dat geval moet voor het
tekenen eerst worden aangegeven of een punt, lijn of vlak gaat worden getekend.
Dit kan in het lint direct naast de selectiekolom met deze iconen:
Verplaatsen
Om een lijn of vlak te verplaatsen, klik in de legenda op de laag waarvan een object moet worden verplaatst.
Klik op Verplaatsen. Nu kan een object worden aangeklikt en versleept (dit werkt hetzelfde als het verplaatsen
van een punt). Bij het loslaten van de muisknop wordt het versleepte object op de nieuwe plaats getoond. Klik
op Opslaan en het object is verplaatst. Voor een lijn of vlak geldt ook dat deze door middel van een dubbelklik
kunnen worden verplaatst.
Verwijderen
Een lijn of een vlak wordt verwijderd door in de legenda op de laag te klikken waarvan een object moet worden
verwijderd. Klik op de knop Verwijderen. Klik vervolgens op de lijn of het vlak. Klik op Opslaan en het object
wordt verwijderd.
Wijzigen
Klik in de legenda op de laag waarvan een object moet worden gewijzigd. Klik op Wijzigen om een lijn of vlak te
wijzigen. Vervolgens kan een lijn of een vlak worden geselecteerd om aan te passen. Het rode stipje geeft aan
welk punt nu is geselecteerd.
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Wanneer een lijn of een vlak wordt aangeklikt met deze functie, kunnen de lijnpunten van dit object worden
versleept om zo het object aan te passen. Klik buiten het vlak om een nieuw lijnpunt aan te maken vanaf het
geselecteerde lijnpunt. Wanneer op het lijnpunt wordt geklikt, verdwijnt deze weer. De blauwe stippellijn geeft
aan hoe de lijnen van het object zullen lopen. Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen van het object op te
slaan.

3.3 Geavanceerd tekenen
Naast de basisfuncties voor tekenen zijn er nog verschillende geavanceerde functies. De volgende
onderwerpen worden behandeld:
• Evenredig plaatsen;
• Deel selecteren;
• Deel uitsnijden;
• Splitsen;
• Samenvoegen;
• Kopiëren geometrie;
• Helpfuncties – Vlakken omzetten naar hulplijnen en ongedaan maken.

3.3.1 Evenredig plaatsen
Via deze functie kunnen meerdere puntobjecten in één keer
worden getekend.
Kies via de knop Extra
voor Evenredig plaatsen en teken
vervolgens een lijn. Klik op Opslaan, er verschijnt een menu
waarin het aantal kan worden bepaald.
3.3.2 Deel uitsnijden en selecteren
Om een deel uit een vlak te halen, is de optie Deel uitsnijden aanwezig. Door eerst een vlak te wijzigen, kan in
het menu Extra de optie Deel uitsnijden worden gekozen. Hierna kan een nieuw vlak in dit vlak worden
getekend. Dit nieuwe vlak zal eruit worden ‘geknipt’.

Wanneer het vlak is uitgesneden en het moet worden gewijzigd, kan dit met Deel selecteren.
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Klik op wijzigen en dan op het betreffende vlak.
Selecteer daarna Deel selecteren en klik
nogmaals in het vlak. Het venster Selecteren
deel wordt geopend. Geef hierin aan of de
binnenste of de buitende lijnen moet worden
aangepast. Wanneer de binnenste lijn wordt
geselecteerd, kan worden gekozen om dit
uitgesneden vak te verwijderen of om de
binnenste lijnen aan te passen. Ook kunnen
juist de buitenste lijnen worden verwijderd,
waardoor het uitgesneden stuk juist overblijft.

3.3.3 Splitsen
Een vlak of lijn kan worden gesplitst. Kies via het menu Extra voor Splitsen. Klik vervolgens op het object dat
moet worden gesplitst. Teken hierna een lijn over een lijn of vlak, waarmee GBIdesktop de lijn of het vlak zal
splitsen.

3.3.4 Samenvoegen
Reeds gesplitste c.q. bestaande vlakken of lijnen kunnen worden samengevoegd tot één vlak of lijn. Kies
hiervoor bij Extra de optie Samenvoegen en klik vervolgens de vlakken of lijnen aan die moeten worden
samengevoegd. Het laatst geselecteerde object wordt gebruikt voor de administratieve data.
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3.3.5 Kopie geometrie
Een object van een andere laag kan geografisch worden gekopieerd. Kies bij Extra voor de
optie Kopie geometrie. Selecteer vervolgens de volglaag waarvan een object moet worden
gekopieerd. Klik het object aan dat moet worden gekopieerd.
Wordt voor de volglaag dezelfde laag gekozen als voor de keuzelaag, dan wordt de lijn of het vlak op het
gekopieerde vlak geplaatst. Hierdoor moet dit vlak worden geselecteerd en daarna worden verplaatst.

Let op: De functies Kopie geometrie en Volglaag gebruiken zijn mogelijk op database-lagen en SHAPEbestanden, maar niet op andere types (bijvoorbeeld WMS, WFS, DWG, DXF).
3.3.6 Vlakken omzetten naar hulplijnen en ongedaan maken
Om een objectlaag onder een andere objectlaag te bekijken, waarbij wel wordt getoond waar de
bovenliggende objectlaag zich precies bevindt, kunnen vlakken worden omgezet naar hulplijnen.

Selecteer de laag waarop de hulplijnen moeten worden toegepast. Ga als de keuzelaag is geselecteerd naar
Extra → Helpfuncties → Vlakken omzetten naar hulplijnen. Selecteer het vlak waarop de hulplijnen moeten
worden aangemaakt en klik op Opslaan. Wanneer de betreffende laag wordt uitgeschakeld, blijven de rode
stippellijnen zichtbaar.
Ga om deze hulplijnen te verwijderen naar Extra → Helpfuncties → Alles verwijderen. Wanneer hierop wordt
geklikt, verdwijnen alle hulplijnen.
Tevens kan een helplijn worden gebruikt om
bijvoorbeeld te meten hoe lang een
wegvakonderdeel is. Vul bij selectie als bronlaag
helplijn in en er kan een lijn worden getekend.
Rechts onderaan staat aangegeven hoe lang de
huidige lijn is en hoe lang de totale lijn is.
Je kunt de functie meten ook inschakelen door
een willekeurige werklaag te kiezen en vervolgens
bij Extra te kiezen voor Meten. De helplijn wordt
nu automatisch als werklaag ingesteld.
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4. Instellen van verbindingen, databronnen en legenda's
Binnen GBIdesktop kun je verbindingen met databases aanmaken, databronnen uit databases halen en deze
toevoegen aan legenda’s. In de volgende alinea’s worden de verschillende soorten verbindingen en
databronnen besproken en wordt uitgelegd hoe van databronnen legenda objecten kunnen worden gemaakt.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Verbindingen;
• Databronnen;
• Legenda’s aanmaken, opslaan & openen.
7.
Om een verbinding aan te maken ga je naar het Applicatiemenu en vervolgens naar
Configuratie. GBI – Projectconfiguratie wordt geopend op het tabblad
verbindingen.

4.1 Verbindingen
In het scherm Verbindingen bevindt zich aan de linkerkant een overzicht van alle
verbindingen die aanwezig zijn in het betreffende project. Aan de rechterkant
staan de eigenschappen van de verbinding. Onderaan zijn de knoppen Test
verbinding, Nieuw, Verwijderen, Toepassen, OK en Annuleren aanwezig.
De knop Nieuw maakt een nieuwe verbinding aan, De knop Verwijderen verwijdert de geselecteerde
verbinding. De knop Toepassen past wijzigingen toe zonder dat het Projectconfiguratiescherm wordt
afgesloten. De knop Ok slaat de wijzigingen op en sluit daarna het scherm af en Annuleren herstelt de
wijzigingen die zijn gemaakt. De knop Test verbinding kan worden gebuikt om een verbinding te testen en te
controleren of dit daadwerkelijk een goede verbinding is.
Boven deze knoppen staat nog een knop Vernieuwen. Deze haalt alle databron relaties op uit de database.
Verbindingstypes die worden ondersteund zijn:
• Microsoft Access
• Bestandsmap;
• Oracle;
• PostgreSQL;
• SQLite;
• WFS adres;
• WMS adres;
• WMTS adres;
• Raster kaart.
Bij elke verbinding kan worden gekozen voor de optie Toegankelijk. Bij een nieuw aangemaakte verbinding
staat deze standaard aan. Wanneer deze wordt uitgezet, kan de verbinding wel worden gebruikt om
databronnen en vervolgens legenda-items aan te maken, maar worden deze niet getoond op de kaart.
Wanneer een objectlaag uit een niet-toegankelijke verbinding is gebruikt, wordt dit getoond in de legenda met
een waarschuwingsicoon.
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4.1.1 Microsoft Access
Om oude projecten op basis van
Microsoft Acces in te laden, is deze
optie aanwezig. Bestandstypen die
worden ondersteund zijn:
• *.MDB;
• *.GVSX;
• *.GVS;
Klik op Nieuw, geef als
verbindingstype Microsoft Access
op. Selecteer het pad waar het
bestand zich bevindt. Vul een
omschrijving in en klik op Test
verbinding. Klik op Toepassen als
de test is gelukt. De verbinding
staat nu links in het
overzichtsscherm met een geel
database icoon.

4.1.2 Bestandsmap verbinding
Om referentiekaarten in te laden,
kan een verbinding worden
ingesteld. Hiervoor moet de map
worden geselecteerd waarin de
betreffende bestanden zich
bevinden. Bestandstypen die
worden ondersteund zijn:
•
•
•
•
•
•

*.DXF;
*.SHP;
*.TAB;
*.GML;
*.DGN;
*.DWG;

Klik op Nieuw, geef als
verbindingstype Bestandsmap op.
Selecteer het pad waar de map zich
bevindt. Klik op Toepassen. De verbinding staat nu links in het overzichtsscherm met een geel database icoon.
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4.1.3 Oracle verbinding
Klik op Nieuw en geef als
verbindingstype Oracle op om een
Oracle-verbinding te maken.
Vul bij Connectie string het
IP-adres, de poort en de service in.
Geef de gebruikersnaam en
wachtwoord op. Vul een
omschrijving in en klik op Test
verbinding. Wanneer de test is
gelukt klik op Toepassen. De
verbinding staat links in het
overzichtsscherm met een geel
database-icoon.
Ook kan de connectie string vanuit
een GVORA-bestand worden
ingevoerd. Klik hiervoor achter het invoerveld op de knop met de puntjes. Selecteer het bestand en klik op OK.

4.1.4 PostgreSQL verbinding
Klik op de knop Nieuw om een
PostgreSql verbinding aan te
maken en zet het verbindingstype
op PostgreSql. Geef vervolgens het
IP adres van de server, de poort, de
database en het schema op. Voer
de gebruikersnaam en het
wachtwoord in en vul een
omschrijving in. Klik op Test
verbinding. Wanneer de test is
gelukt, klik op Toepassen. De
verbinding staat nu links in het
overzichtsvenster met een geel
database-icoon.
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4.1.5 SQLite verbinding
Klik op de knop Nieuw om een
SQLite verbinding aan te maken en
zet het verbindingstype op SqLite.
Geef de locatie op waar het
bestand zich bevindt. Vul eventueel
een gebruikersnaam en
wachtwoord in, dit is afhankelijk
van het bestand.
Vul een omschrijving in en klik op
Test verbinding. Wanneer de test is
gelukt, klik op Toepassen. De
verbinding staat nu links in het
overzichtsvenster met een geel
database-icoon.

4.1.6 WFS/WMS/WMTS adres verbinding
Maak een WFS, WMS of WMTS adres
verbinding aan door op de knop Nieuw te
klikken en het verbindingstype op WFS,
WMTS of WMS adres te zetten. Vul
vervolgens het URL adres in waar deze laag
zich bevindt en geef een versie op.
Eventueel kan hier ook een
gebruikersnaam en wachtwoord worden
ingevuld wanneer dit noodzakelijk is om
verbinding te krijgen.
Test de verbinding en klik op Toepassen.
De verbinding staat nu links in het
overzichtsvenster met een geel databaseicoon.
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4.1.7 Raster kaart
Om referentiekaarten in te laden kan
een verbinding worden ingesteld.
Hiervoor moet de map worden
geselecteerd waarin de betreffende
bestanden zich bevinden.
Bestandstypen die worden
ondersteund zijn:
•

*.ECW.

Klik op Nieuw, geef als
verbindingstype Raster kaart op.
Selecteer het pad waar de map zich
bevindt. Vul een omschrijving en klik
op Toepassen. De verbinding staat nu
links in het overzichtsscherm met een
geel database icoon.

4.2 Databronnen
Links in het venster Databronnen
staat een overzicht van alle
databronnen in het betreffende
project. Aan de rechterkant staan de
eigenschappen van de verbinding.
Onderaan staan de knoppen Nieuw,
Verwijderen, Toepassen, OK en
Annuleren.
De knop Nieuw maakt een nieuwe
databron aan, de knop Verwijderen
verwijdert de geselecteerde databron.

De knop Toepassen past wijzigingen toe zonder dat het Projectconfiguratievenster wordt afgesloten. De knop
Ok slaat de wijzigingen op en sluit daarna het venster af. De knop Annuleren herstelt de wijzigingen die zijn
gemaakt. De knop Vernieuwen haalt alle databronvelden opnieuw op.
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4.2.1 Bestandsmap, Oracle, PostgreSql en
SQLite databronnen
Om databronnen van bestandsmappen,
Oracle, PostgreSql en SQLite verbindingen
toe te voegen, klik je op de knop Nieuw. Het
venster Toevoegen databronnen wordt
geopend. Selecteer de verbinding die je wilt
gebruiken. Aan de linkerkant onder het
selectieveld worden de databronnen getoond
die onder deze verbinding aanwezig zijn.
Selecteer de databronnen die je wilt gaan
gebruiken. Wanneer je deze selecteert,
verschijnen er regels aan de rechterkant van
het venster. Wanneer de databronnen
geometrie bevatten, moet het geometrietype
worden opgegeven. Geef altijd een ID en een
Uniek veld op. Bij ID is dit meestal het veld ID
en voor het unieke veld wordt meestal OBJECT_GUID gehanteerd.
Geometrieveld is vaak automatisch gevuld wanneer het een geometrie databron betreft. Mocht dit niet
automatisch zijn ingevuld dan moet dat handmatig gebeuren. Vervaldatum is altijd optioneel. Wanneer deze
wordt ingevuld, zal de kaart alleen de objecten tonen die niet aan de criteria voor vervaldatum voldoen.
Wanneer het vinkje Alleen Lezen aanstaat, wordt deze databron wel getoond op de kaart maar is het niet
mogelijk deze te laag te muteren.
LET OP: Fotovelden moeten worden opgegeven wanneer gebruik wordt gemaakt van Field Exports. Hierdoor
weet de Field Export waar hij de afbeeldingen vandaan moet halen. Dit moet altijd corresponderen met het
veld dat is opgegeven in het paspoort.
4.2.2 WFS/WMS/WMTS adres databronnen
Om databronnen van WFS/WMS adres
verbindingen toe te voegen klik je op de knop
Nieuw. Het venster Toevoegen databronnen
wordt geopend. Selecteer hier de verbinding
die je wilt gebruiken, in dit geval een WMS
adres verbinding. Aan de linkerkant onder het
selectieveld worden de databronnen getoond
die onder deze verbinding aanwezig zijn.
Selecteer de databronnen die je wilt gaan
gebruiken. Wanneer je deze selecteert,
verschijnen er regels aan de rechterkant van
het venster. Bij deze lagen kan niets worden
ingevuld. Voeg de databronnen toe. Wanneer
de databron geometrie bevat, vul je deze in bij het projectconfiguratievenster.
4.2.3 Databronnen configureren
Voor elke databron dient geconfigureerd te worden. Selecteer aan de linkerkant een databron. Aan de
rechterkant worden, in het gedeelte ‘Eigenschappen’, de instellingen voor deze databron getoond.
Vul, op het tabblad ‘Algemeen’ het Geometrietype, het ID veld en het Uniek veld in. Meestal is het ID veld ook
de kolom ID uit de database, het unieke veld is meestal een GUID (bijvoorbeeld OBJECT_GUID).
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Op het tabblad ‘Extra’ kunnen enkele
extra velden worden ingevuld.
Vervaldatum veld: Stel dit veld in als je
bij het verwijderen van een object een
vervaldatum wilt laten instellen. Het
object wordt niet verwijderd uit de
database maar in het veld wat hier
wordt opgegeven wordt de datum van
verwijderen opgeslagen. Objecten met
een ingevulde vervaldatum zullen niet
zichtbaar zijn op de kaart.
Overige unieke velden: Stel hier de
velden in die, naast het ID en het
unieke veld, ook uniek moeten zijn. Bij
het opslaan van het paspoort wordt
gecontroleerd of de ingevulde waarde
uniek is.
Wanneer de ingevulde waarde van een
hier geconfigureerd veld niet uniek is,
verschijnt er een melding. De waarde
moet dan worden aangepast voordat het paspoort kan worden opgeslagen.
Foto velden: Stel hier de velden in waar afbeeldingen in opgeslagen worden. Dit is noodzakelijk wanneer er
afbeeldingen gesynchroniseerd moeten worden met een Field Export.
X, Y, Oppervlakte, Omtrek/lengte veld: Stel hier de velden in waarin de X- en Y-coördinaten, Oppervlakte en
Omtrek/lengte in worden opgeslagen. Wanneer in GBIdesktop een object geometrisch gewijzigd wordt zullen
deze velden bijgewerkt worden voor dit object zonder dat het paspoort bewerkt wordt.
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4.3 Legenda aanmaken, opslaan en openen
Wanneer vanuit de verbindingen
databronnen zijn aangemaakt,
kunnen hierna de legenda’s worden
opgezet. Ga naar het tabblad
Legenda’s. Onder overzicht kan een
legenda worden aangemaakt.
Wanneer een object wordt gekozen
verschijnt aan de rechterkant de
informatie zoals beschreven in
hoofdstuk 2.2. Hierbij is het verschil
dat hier wel de verbinding en de
databron kunnen worden gewijzigd.
Met de knoppen Nieuw en
Verwijderen kunnen nieuwe objecten
worden toegevoegd of worden
verwijderd.
De knop Toepassen slaat de
gewijzigde legenda op zonder af te sluiten.
De knoppen OK en Annuleren sluiten het venster af waarbij de legenda wel respectievelijk niet wordt
opgeslagen.
De knop Standaard geeft de keuze
welke legenda bij het opstarten van
het project moet worden getoond.
Ook is het mogelijk om geen legenda
te tonen bij het opstarten, hiertoe
moeten alle vinkjes worden uitgezet
bij de gebruiker en de groep waartoe
de gebruiker behoort.
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Bij het aanmaken van een nieuw legenda-item (via Nieuw)
moeten eerst een verbinding en databron worden
geselecteerd. Daarna kan een legendagroep voor het item
worden ingesteld.

De legendagroep kan worden geselecteerd of nieuw worden aangemaakt bij het veld Legendagroep. Hierna
kunnen de andere functies worden ingesteld, zoals beschreven in hoofdstuk 2, paragraaf 2.
Met het plusje en kruisje bovenin kunnen legenda’s
worden aangemaakt of worden verwijderd. Wanneer
op het plusje wordt geklikt, opent een venster waarin
een kopie van een bestaande legenda kan worden
aangegeven of voor een blanco agenda kan worden
gekozen.
Achter elk legenda-item staat een selectievakje. Wanneer meerdere selectievakjes worden aangevinkt, kunnen
instellingen van alle geselecteerde objectlagen worden aangepast. Zo kan bijvoorbeeld de schaal voor alle
legenda-items in één keer worden bijgewerkt. Wanneer dit moet gebeuren voor alle legenda-items, kan ook
gebruik worden gemaakt van de knop (de)selecteer alles.
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5. Werken met het lijstoverzicht
Beheerders werken vaak met grote aantallen objecten. Omdat veel van de gegevens die over de objecten
bekend zijn volgens bepaalde classificaties en standaard naamgevingen zijn ingevuld, is het mogelijk om in deze
data te gaan zoeken en filteren zoals dat ook kan in een pakket zoals Excel. In GBIdesktop kan dit op dezelfde
manier door gebruik te maken van het Lijstoverzicht. In dit hoofdstuk worden de diverse functionaliteiten van
het lijstoverzicht in de volgende alinea’s behandeld:
•
•
•
•
•
•
•

Het lijstoverzicht openen;
Filters maken en gebruiken;
Object op kaart tonen;
Weergave lijstoverzicht aanpassen;
Koppelingen beheren;
Meervoudig wijzigen;
Rapportage en Exporteren.

5.1 Het lijstoverzicht openen
Het lijstoverzicht is direct te benaderen vanuit de legenda. Klik op het lijsticoontje achter de laag of legendaitem waarvan het lijstoverzicht moet worden geopend. Het lijstoverzicht verschijnt als een tabel meestal onder
in de applicatie, boven de statusbalk. Een voorbeeld van het lijstoverzicht is hieronder weergegeven. Merk op
dat een deel van het lijstoverzicht pas zichtbaar wordt door de schuifbalk onder in het lijstoverzicht naar rechts
te schuiven.

Te zien is dat de kolommen in het Lijstoverzicht overeenkomen met de paspoortvelden in het paspoort. In de
linker kolom is het totale aantal objecten (tussen haakjes) te zien, in dit geval 18.647.
Daarnaast verspringt het lint naar het tabblad Lijstoverzicht:

Het lijstoverzicht biedt de mogelijkheid om op zoek te gaan naar specifieke objecten die voldoen aan bepaalde
criteria. Die criteria kunnen iets zeggen over de eigenschappen van een object (bijvoorbeeld de eigenschap
‘fietspad’ als verhardingsfunctie van een wegvakonderdeel, of de eigenschap ‘1975’ als plantjaar van een
boom). Criteria kunnen echter ook iets zeggen over de status van een object, zoals de eigenschap ‘matig’ als
boomconditie van een boom. Door het maken van filters kan de beheerder inzicht krijgen in de hoeveelheden
en de locatie van de objecten die aan de gemaakte filters voldoen.

GBIdesktop 6.3.5

37

Werken met het lijstoverzicht

5.1.1 Statistische gegevens opvragen
Van numerieke
velden kan een
aantal statistische
gegevens worden
opgevraagd, zoals
de som, het
gemiddelde, het
aantal, de
minimale en de
maximale waarde.
Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het grijze gedeelte vlak onder de laatst numerieke getoonde waarde
in het lijstoverzicht. Klik vervolgens op de gewenste functie. Deze functie is met name handig voor het
berekenen van totale oppervlaktes en lengtes van (een deel van) de objecten.

5.2 Filters maken en gebruiken
5.2.1 Een filter aanmaken van een enkel kenmerk
Beweeg met de muis over de titel van een kolom heen om een filter aan te maken. De titelbalk van de kolom
verandert van kleur en er verschijnt een filtericoontje rechtsboven in de titelbalk van deze kolom. Klik nu op
het filtericoontje. Er verschijnt een lijst met alle unieke waarden waarin kan worden aangegeven op welke
waarden moet worden gefilterd.
Zie ook het voorbeeld hiernaast waarin een filter is
aangemaakt voor het paspoortveld Standaard Standplaats.
Er is gekozen voor de waarde ‘Berm’. Klik op OK om de
gekozen waarde te bevestigen en het filter aan te maken.
Ook kunnen meerdere waarden worden aangevinkt. Het
lijstoverzicht toont nu alleen nog de objecten die voldoen
aan het filter Standaard Standplaats = ‘Berm’. In dit geval
worden alle bomen uitgefilterd die niet aan deze waarde
voldoen.
Na het toepassen van het filter wordt ook het aantal objecten dat aan dit filter voldoet aangepast in de linker
kolom in het lijstoverzicht. Dit is het resultaat van het gemaakte filter.
Tip: Het kan handig zijn om bepaalde waardes uit het lijstoverzicht te kopiëren, klik hiervoor op de cel/waarde
die moet worden gekopieerd en druk op de toetsencombinatie Ctrl+C op het toetsenbord om de waarde te
kopiëren naar het Klembord van Windows. Vervolgens kan de waarde van deze cel in een andere applicatie
worden geplakt met de knop Plakken of de toetsencombinatie Ctrl+V.
5.2.2 Filter bewerken en uitbreiden
Eenmaal aangemaakte filters kunnen worden aangepast, uitgebreid en kunnen ook weer verwijderd worden.
Klik op het filtericoontje van de kolom waarop het filter is gemaakt om een filter aan te passen. Na het
aanmaken van een filter blijft het icoontje zichtbaar in de kolomtitel. Nu wordt alleen de gekozen waarde
getoond. Vink deze waarde uit, en bevestig met OK om het filter te verwijderen. Het filter kan nu opnieuw
worden ingesteld, bijvoorbeeld door er een extra waarde aan toe te voegen.
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Daarnaast kan het filter worden uitgebreid door in een andere kolom ook een filter aan te maken. Bij het
maken van een tweede filter moeten de resultaten van de filtering dus voldoen aan beide filters, en wordt
daarmee het filter preciezer.
Als er een filter is gemaakt, wordt onder in het lijstoverzicht een extra regel zichtbaar met daarin de gekozen
filtervoorwaarde(n) uitgeschreven. Zo lang je het lijstoverzicht nog niet hebt afgesloten kan je hier eerder
gemaakte filters opnieuw kiezen zonder dat je het zelf de filtering opnieuw instelt. Klik op
kies een eerdere
filtering. Met Bewerk filter kun je een gemaakte filtering aanpassen. Voor de extra regel onderin het
lijstoverzicht staat een kruisje (X) waarmee de gehele filtering ongedaan kan worden gemaakt.
Let op: Gemaakte filters worden nooit opgeslagen in GBIdesktop. Bij het sluiten van het lijstoverzicht (via het
kruisje rechtsboven in het lijstoverzicht of via de knop
Sluiten in het tabblad Lijstoverzicht) worden alle
actieve filters verwijderd. Wordt het lijstoverzicht opnieuw geopend, dan moeten de filters opnieuw worden
aangemaakt.
5.2.3 Geavanceerde filters maken
In sommige situaties moet worden gefilterd door een lange lijst van unieke
waarden. Als al exact duidelijk is op welke waarde het te maken filter moet
filteren, dan kan deze ook worden ingevuld in de witte zoekbalk onder de
kolomtitel (zie afbeelding hiernaast). Tijdens het invullen van de filterwaarde zal GBIdesktop de filtering
automatisch uitvoeren om te laten zien of en welke resultaten dit heeft.
Standaard zal GBIdesktop voor velden die als tekst aangegeven zijn, zoeken welke objecten in deze kolom een
bepaalde waarde bevatten. Daarnaast is het ook mogelijk om andere zoekfuncties te gebruiken. Klik op het
knopje
om uit verschillende zoekfuncties te kiezen:
•
•
•
•
•
•

=
≠

Equals
Does not equal
Contains
Does not contain
Begins with
Ends with

Is exact gelijk aan
Is niet gelijk aan
Bevat (kan dus ook andere waarden bevatten)
Bevat niet
Begint met
Eindigt met

Voor velden die als numeriek aangegeven zijn (deze bevatten dus alleen getallen), zal GBIdesktop bij het
gebruik van de witte zoekbalk zoeken welke objecten in de kolom exact gelijk zijn aan de ingevulde waarde.
Daarnaast zijn er voor kolommen met numerieke waarden de volgende zoekfuncties beschikbaar:
•
•
•
•
•
•

=
≠
>
≥
<
≤

Equals
Does not equal
Is greater than
Is greater than or equal to
Is less than
Is less than or equal to

Is exact gelijk aan
Is niet gelijk aan
Is groter dan
Is groter dan of gelijk aan
Is kleiner dan
Is kleiner dan of gelijk aan

5.2.4 Filteren op objectrelatie
In de linker kolom van het lijstoverzicht is -naast het aantal objecten- ook het aantal objecten te zien dat met
één of meerdere objectrelaties gekoppeld zit aan de hoofdlaag. Als er een filter wordt aangemaakt in de
hoofdlaag, dan dikt niet alleen het aantal objecten in de hoofdlaag in, maar ook het aantal daaraan gekoppelde
objecten in de objectrelaties.
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Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit de objectrelatie een filter aan te maken. Een eenmaal aangemaakt
filter op een objectrelatie zorgt namelijk ook voor een indikking op de hoofdlaag.
Zie ook onderstaand voorbeeld. In de afbeelding is een filter gemaakt op de objectrelatie BOOMINSPECTIE
waarbij gekozen is voor alle inspecties later dan 1-1-2015. Het resultaat in zowel de objectrelatie
BOOMINSPECTIE als de hoofdlaag Boom is 176.

5.2.5 Tonen afhankelijkheden object
Sommige objecten kennen een uitgebreidere objectrelatie structuur. Masten kunnen bijvoorbeeld gekoppeld
zitten aan een of meerdere armaturen, terwijl een armatuur weer gekoppeld kan zijn aan één of meerdere
lampen. Ook kunnen er bijvoorbeeld aan één object meerdere inspecties en verschillende planningen zitten.
Om deze afhankelijkheden van een enkel object te tonen, dubbelklik in het lijstoverzicht op de betreffende
regel/het object. In het lijstoverzicht wordt nu alleen nog deze ene regel getoond en verschijnen alle
afhankelijkheden van het object in de linker kolom.
In het voorbeeld hieronder is te zien dat het geselecteerde wegvakonderdeel 14 afhankelijkheden heeft in de
objectrelatie GB_WEGINSPECTIE en 4 afhankelijkheden heeft in de objectrelatie
GB_WEGVAKONDERDEEL_PLANNING.

Om weer terug te gaan naar de objectweergave van het lijstoverzicht, klik linksboven in het lijstoverzicht op de
knop Lijstoverzicht.
5.2.6 Selectie maken van een filter
Het is mogelijk om alle objecten die aan het gemaakte filter voldoen
een andere kleur te geven op de kaart. Dit heet een selectie. Klik in
het tabblad Lijstoverzicht op de knop
Selectie. Er verschijnt een
venster waarin aan de selectie een naam kan worden gegeven en een
kleur zoals deze op de kaart getoond wordt. Daarnaast kan worden
aangevinkt of de schalen (zoomlevels van het originele legenda-item
waarop het filter is gemaakt) moeten worden overgenomen in de
nieuwe selectie. Klik vervolgens op OK om de selectie aan te maken. In het voorbeeld hiernaast krijgen alle
bomen die voldoen aan het filter Standaard Standplaats = ‘Berm’ een blauwe kleur.
Hoofdstuk 6 gaat verder in op Selecties.
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5.3 Objecten bekijken
5.3.1 Objecten tonen op kaart
Na het aanmaken van een filter kan door de resultaten heen worden gebladerd en worden bekeken welke
objecten nu aan het gemaakte filter voldoen. Om deze objecten per stuk op kaart te tonen, klik op de knop
Object in het tabblad Lijstoverzicht. Het object wordt nu op de kaart getoond. Op de kaart wordt het
geselecteerde object met een blauwe kleur aangegeven.
Let erop dat de knop Object een knop is die in- en uitgeschakeld kan worden. Om te voorkomen dat de kaart
telkens naar een andere locatie verspringt wanneer een andere regel wordt geselecteerd in het lijstoverzicht
kan de knop worden uitgezet.
5.3.2 Paspoort openen
Vanuit het lijstoverzicht kan direct het paspoort worden geopend van een object. Klik op de knop
Paspoort
om deze functionaliteit te activeren. Als deze knop ingedrukt staat zal het paspoort geopend worden van elke
regel die je aanklikt in het lijstoverzicht. Let op: Er moet een standaardpaspoort ingesteld zijn voor de gebruiker
om een paspoort van een object te kunnen openen.

5.4 De weergave van het lijstoverzicht aanpassen
Per legenda-item kan de weergave van het lijstoverzicht worden aangepast. Gebruiker kunnen verschillende
wensen hebben ten aanzien van de volgorde waarin de kolommen in het lijstoverzicht worden weergegeven,
sommige kolommen kunnen niet relevant zijn of verborgen kolommen moeten juist wel getoond worden. In
deze paragraaf wordt uitgelegd hoe dit kan worden aangepast.
5.4.1 Kolomvolgorde aanpassen
Om een kolom naar voren of naar achteren te verplaatsen in het lijstoverzicht beweeg met de muis naar de
titel van de kolom en sleep deze met de linkermuisknop naar de gewenste positie. GBIdesktop
zal met twee pijlen laten zien waar de kolom wordt neergezet wanneer bij het loslaten van de
linkermuisknop. Zie ook de afbeelding hiernaast.
Moet een kolom niet meer worden getoond, sleep deze dan in het lijstoverzicht. Er verschijnt nu een zwart
kruis in het midden van de kolomtitel. Bij het loslaten van de linkermuisknop verdwijnt de kolom.
Om de kolomvolgorde en indeling op te slaan, klik in het tabblad Lijstoverzicht op

Opslaan.

Let op: Gemaakte wijzigingen aan de indeling van het lijstoverzicht worden alleen
voor de ingelogde gebruiker opgeslagen, en gelden dus niet voor alle gebruikers in
het project.
Gebruik de knop
Herstellen om alle kolommen weer op de oorspronkelijke plek
terug te zetten. Daarnaast kan door met de rechtermuisknop op één van de
kolomtitels te klikken met behulp van de veldkiezer één of meerdere velden terug in
het lijstoverzicht worden gesleept.
5.4.2 Schakelen tussen paspoort- en datavelden
Wanneer er een paspoort is ingesteld op een geometrische laag worden in het lijstoverzicht alle
paspoortvelden van alle objecten uit een laag of legenda-item getoond. Het is echter ook mogelijk om in plaats
van de paspoortvelden de databasevelden (al dan niet gekoppeld aan paspoortvelden) te tonen. Dit kan door
op

Datavelden te klikken. Nu worden alle databasevelden getoond. Om deze knop te kunnen gebruiken is
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een aparte autorisatie in het menu Autorisatie vereist. Hoofdstuk 8 Autorisaties beschrijft hoe dit moet
worden ingesteld. Klik nogmaals op deze knop om terug te schakelen naar de paspoortvelden.

5.5 Koppelingen
De koppelingen tussen objecten kunnen worden beheerd. Zo kan bijvoorbeeld een vrijvervalleiding
omgehangen worden naar een andere punt of een inspectie van een bepaalde boom aan een andere boom
worden gehangen. Open hiertoe het lijstoverzicht en vervolgens de relatielaag. Dubbelklik op een object.

Klik vervolgens op Koppelingen beheren
Nu worden alle objecten weergegeven en is de referentiekolom toegevoegd.

Vervolgens kan deze kolom worden gewijzigd en kunnen de FK_ID (referenties) op een
ander object worden geplaatst. Vervolgens kan worden opgeslagen of geannuleerd.

5.6 Meervoudig wijzigen
Met behulp van het lijstoverzicht is het mogelijk om één of meerdere paspoortvelden voor meerdere objecten
tegelijk te wijzigen. Op deze manier kan voor een bepaalde filtering of selectie waarbij één kenmerk dezelfde
waarde moet krijgen, deze in één keer worden doorgevoerd in plaats van de wijzigingen per object in het
paspoort te moeten doorvoeren. Om deze knop te kunnen gebruiken, is een aparte autorisatie in het menu
Autorisatie vereist (zie Hoofdstuk 8).
Klik op
Meervoudig wijzigen om het paspoort te openen van het object. Het paspoort van het object
wordt nu geopend, maar zonder waarden. Daarnaast wordt het tabblad Paspoort geopend, met de knoppen
zoals beschreven in Hoofdstuk 2.2 Een paspoort openen, bewerken en opslaan. Daarnaast staat achter elk
paspoortveld een knop Veld activeren. Met deze knop wordt een paspoortveld ontgrendeld en kan de
gewenste waarde worden opgegeven. Zo kunnen meerdere paspoortvelden tegelijk worden ontgrendeld en
hiervoor een gewenste waarde worden opgegeven.
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Let op: in sommige paspoorten kunnen koppellijsten en/of
rekenregels actief zijn. Omdat de functionaliteit Meervoudig
wijzigen gebruik maakt van het paspoort om wijzigingen in de data
meervoudig (met andere woorden: in batch) door te voeren,
zullen koppellijsten en rekenregels in het geopende paspoort ook
geactiveerd worden.
Dit kan betekenen dat bij het activeren van één veld er meerdere
velden in het paspoort actief worden gemaakt, omdat deze velden
door een koppellijst of rekenregel afhankelijk zijn van de
geactiveerde regel. Het is mogelijk om deze functionaliteit bij het
gebruik van Meervoudig wijzigen tijdelijk uit te schakelen.
Hiervoor is een aparte autorisatie in het menu Autorisatie vereist.
Is een gebruiker eenmaal geautoriseerd om koppellijsten en
rekenregels te negeren tijdens het meervoudig wijzigen, dan zal de
gebruiker bij het openen van Meervoudig wijzigen de vraag
krijgen of hij/zij de rekenregels of koppellijsten wil negeren. Klik dan op Ja. Wanneer nu een paspoortveld
waaraan een koppellijst of rekenregel gekoppeld zit, geactiveerd wordt met , dan zullen de afhankelijke
paspoortvelden niet mee geactiveerd worden.
Klik in het tabblad Paspoort op
Opslaan om de wijzigingen
die in het paspoort zijn gemaakt op alle objecten uit het
lijstoverzicht (die aan je filter/selectie voldoen) door te voeren.
Wanneer er meer dan 10 objecten gewijzigd zullen worden, wordt
een controlevraag gesteld of deze actie echt moet worden
uitgevoerd.
Let op: Als er geen filtering of selectie actief is op de databron/het legenda-item worden de wijzigingen die in
het paspoort gemaakt zijn op alle objecten uit het lijstoverzicht uitgevoerd.

5.7 Rapportage en Exporteren
Het kan wenselijk zijn om bepaalde informatie in andere applicaties te gebruiken of om de gegevens inzichtelijk
te maken door middel van een rapport. Het Lijstoverzicht vormt hierbij de input van de export of het te
genereren rapport. Dit betekent dat wanneer er een filtering is gemaakt in het lijstoverzicht deze filtering de
input is voor het rapport of de te maken export.
Klik op de knop
Export om het menu Exporteren te openen. Kies het formaat waarin de export gemaakt
moet worden.
GBIdesktop biedt de mogelijkheid om objecten te exporteren naar de volgende bestandsindelingen:
Bestandsindeling

Geometrie

Administratieve gegevens

Excel (.xlsx);

Nee

Ja

AutoCAD (.dxf)

Ja

Nee

Komma gescheiden waarden (.csv)

Nee

Ja

Shapefile (.shp)

Ja

Ja

MapInfo (.mif)

Ja

Ja

Geography Markup Language (.gml)

Ja

Ja

Keyhole Markup Language (.kml)

Ja

Ja

Geef bij Bestandslocatie de naam en de locatie op van het exportbestand dat moet worden gemaakt.
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Geef aan welk type gegevens er geëxporteerd moeten worden in het bestand door een vinkje te zetten voor
• Administratieve gegevens (exporteert de paspoortgegevens)
• Hoeveelheden (exporteert oppervlakte, omtrek (vlakobject), lengte (lijn), locatiegegevens (puntobject)
Klik op OK. De export wordt aangemaakt in het gekozen formaat. Als het exporteren voltooid is, wordt de
bestandslocatie van de export automatisch geopend in de Verkenner van Windows.
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6. Analyse (selecties)
Binnen GBIdesktop is het mogelijk om bepaalde eigenschappen van objectdata op de kaart extra te
benadrukken door deze een andere kleur te geven. Dit noemen we Selecties. Met behulp van selecties kun een
beheerder van de openbare ruimte antwoorden krijgen op verschillende vragen over de objecten die in beheer
zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn de gazon-objecten binnen de laag ‘groen’?
Hoeveel bomen moeten er gerooid worden? Hoeveel geïnspecteerd?
Wat is de actuele status van mijn lichtmastreparaties?
Hoe weet ik welk vlak tot welke beheergroep hoort zonder dat ik hiervoor een paspoort hoef te
openen?
Hoeveel m2 wegvakonderdeel ligt er in het getekende projectgebied?
Hoeveel prullenbakken vind ik in mijn gazon-vlakken?
Wat is het valbereik van deze bomen?

Bovenstaande punten zijn voorbeelden van verschillende type beheervragen waarop GBIdesktop antwoord kan
geven door deze ruimtelijk (dus in de kaart) zichtbaar te maken. Daarnaast kunnen in de kaart bepaalde
objecten worden verduidelijkt door hier één of meerdere labels aan toe te voegen. Selecties en labels zijn tools
voor het analyseren van beheerdata.
Klik op het tabblad Analyse om onderstaande werkbalk zichtbaar te maken:

Binnen GBIdesktop zijn de volgende selecties beschikbaar:
•
•
•
•
•
•

Specifieke selectie;
Thematische selectie
Regionale selectie
Spatial selectie
Buffer selectie
Label

6.1 Specifieke selectie
Vaak kan een beheerder een beheervraag oplossen aan de hand van de informatie die in het paspoort is
ingevuld. Met behulp van het lijstoverzicht is in Hoofdstuk 5 al beschreven hoe op basis van bepaalde
eigenschappen (lees paspoortvelden, kolommen in het lijstoverzicht) kan worden gefilterd in beheerdata. Het
resultaat van het filteren kan op de kaart worden weergeven met de knop
Selectie in het tabblad
Lijstoverzicht, waardoor alle objecten die aan het gemaakte filter voldoen met een andere kleur kunnen
worden weergegeven op de kaart. Het gebruik van een specifieke selectie komt ruwweg overeen met het
gebruik van bovenstaande knop.
Bij het maken van een specifieke selectie is het belangrijk om te weten dat een specifieke selectie, net als bij
een filtering, een set van objecten als resultaat heeft die voldoet aan één of meerdere criteria.
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In tegenstelling tot het gebruik van filters in het Lijstoverzicht worden bij het gebruik van
de knop
Specifieke selectie eerst de condities bepaald, en wordt het resultaat pas zichtbaar bij het
uitvoeren van de selectie. Het gebruik van deze functionaliteit is met name van meerwaarde wanneer
meerdere specifieke selecties in één keer moeten worden aangemaakt, of bij het maken van een selectie met
een complexe set aan criteria. Daarnaast kan met de functionaliteit een specifieke selectie achteraf worden
gewijzigd.
6.1.1 Nieuwe eenvoudige specifieke selectie maken
Klik in het lint via het tabblad Analyse op de knop

Specifiek om het volgende menu te openen:

Selectiebron
Kies bij Selectiebron de laag waarvoor een selectie moet worden gemaakt. Wanneer de juiste laag is
geselecteerd om een selectie op te maken, klik op de knop Nieuw. De rechterzijde van het menu wordt nu
gevuld zoals in de volgende afbeelding:
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Rechts in het menu is het nu mogelijk om criteria op te stellen waaraan de specifieke selectie moet voldoen.
Een criterium bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:
Laag:
Veld:
Conditie:
Waarde:

De naam van het gebruikte paspoort of de naam van de databron
Het gebruikte paspoort- of dataveld
Operator die aangeeft hoe het paspoort- of dataveld wordt vergeleken
De waarde waarmee het paspoort- of dataveld wordt vergeleken

Bij Condities kan uit verschillende operators worden gekozen hoe de gekozen waarde wordt vergeleken met
het gekozen paspoort- of dataveld. De verschillende mogelijkheden zijn:
=
>
<
>=
<=
<>
Bevat
Is leeg
Is niet leeg

: is gelijk aan
: is groter dan
: is kleiner dan
: is groter dan of gelijk aan
: is kleiner dan of gelijk aan
: is ongelijk aan (of leeg en ‘NULL’)
: een waarde in het tekstveld
: is leeg
: is niet leeg

Klik in de keuzelijstjes onder deze kolommen om de onderdelen te bepalen.
Voorbeeld:
Als boombeheerder wil ik weten welke bomen sinds 2010 zijn geplant. In het paspoort is deze
informatie terug te vinden in het veld “Aanlegjaar”. De specifieke selectie komt er dan als
volgt uit te zien:
Laag:
Boom
Veld:
Aanlegjaar
Conditie:
>= (sinds 2010, dus alle waarden groter of gelijk 2010)
Waarde:
2010
Rechtsboven in het selectiemenu kan aan de selectie vervolgens een naam en een kleur worden gegeven. Het
is aan te raden om een selectie een duidelijke naam te geven, zodat het later mogelijk is deze terug te relateren
aan de werking van de selectie.
Met de vinkoptie Focus selectie is het mogelijk om na het aanmaken van de selectie direct alle objecten die aan
de selectie voldoen in een totaaloverzicht weer te geven op de kaart. Daarnaast kunnen met de vinkoptie
Schalen overnemen de zoomlevels van de originele objectlaag worden overgenomen.
Klik vervolgens op Toepassen om de selectie uit te voeren, maar het menu Specifieke selectie open te houden,
of klik op OK om de selectie uit te voeren en het menu te sluiten. De selectie wordt nu als nieuw legenda-item
toegevoegd aan de legenda en getoond in de kaart. Vervolgens kan eventueel de stijl van het selectie-item
worden aangepast en deze aanpassing worden opgeslagen.
Tip: Controleer altijd de uitkomst van een specifieke selectie door het lijstoverzicht van deze selectie te
openen. Hierdoor worden alleen de objecten (+ het aantal) in het lijstoverzicht getoond die voldoen aan deze
specifieke selectie. Met behulp van de filtermogelijkheden kan nu in het lijstoverzicht worden gecontroleerd of
deze specifieke selectie de verwachte data oplevert.
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6.1.2 Bestaande specifieke selectie wijzigen en/of uitbreiden
Als het resultaat van een specifieke selectie nog niet bevredigend is, dan kan deze selectie aangepast dan wel
uitgebreid worden. Klik hiervoor weer op de knop
Specifiek in het tabblad Analyse om het menu
Specifieke selectie weer te openen. Klik vervolgens op de selectiebron van de selectie die gewijzigd moet
worden.
Tip: de aanwezigheid van selecties op een selectiebron is te herkennen aan een zwart driehoekje (►) voor de
selectiebron.
De selectiebron klapt uit en de aanwezige selectie(s) op de databron worden getoond. Klik vervolgens op de
selectie die moet worden aangepast. De criteria van de selectie worden nu weer getoond. Het is nu mogelijk
om deze selectie te wijzigen (bijvoorbeeld door de gekozen waarde, conditie of het gekozen veld aan te passen.
Daarnaast is het ook mogelijk om deze selectie uit te breiden met een of meerdere criteria. Klik hiervoor op de
knop om een extra criterium toe te voegen.
Na het toevoegen van een tweede criterium wordt er automatisch een
EN groep aangemaakt. Met een EN groep wordt de selectie verkleind
doordat deze aan meerdere criteria moet voldoen. Bij het maken van een
specifieke selectie met twee criteria en het gebruik van een EN groep
moet de selectie voldoen aan criteria A en criteria B (deze zijn terug te
vinden in het veld letter, en boven in het scherm criteria). Zie ook de
afbeelding hiernaast.
De selectie kan worden vergroot door te kiezen voor een OF groep. Bij het gebruik van een OF groep kan een
selectie voldoen aan één van de criteria. Met de knop wordt een geselecteerd criterium weer verwijderd.
Daarnaast is het mogelijk om een aantal aanvullende opties aan te vinken bij de verschillende criteria:
Niet:
Maak van het criterium een tegenovergestelde (‘alles behalve het criterium’)
Leeg meenemen:
Alle lege waarden worden ook opgenomen in het resultaat van de selectie
Voorbeeld gebruik Niet:
• Waardemogelijkheden zijn Goed, Matig en Slecht. Wanneer als conditie = wordt ingevoerd en als
waarde Matig, worden alle objecten getoond met bij conditie Matig. Wanneer deze optie is
aangevinkt, worden juist alleen de objecten met de conditie Goed en Slecht getoond.
Voorbeeld gebruik Leeg meenemen:
• Niet alle objecten blijken gevuld te zijn voor het paspoortveld Nederlandse boomsoort. Wanneer als
conditie = wordt ingevoerd en de waarde Zomereik, dan worden alleen de bomen waarvoor de waarde
Zomereik ingevuld is getoond. Wanneer deze optie is aangevinkt worden ook alle bomen waar niets is
ingevuld ook meegenomen in de selectie.
6.1.3 Uitgebreide specifieke selectie maken
Voor het maken van een complexere selectie met meerdere groepen, zoals bijvoorbeeld A en B of C en D, klik
op de knop

Geavanceerde modus aan de rechterkant om de geavanceerde modus te activeren. Tussen de

knoppen en verschijnen nu twee knoppen
worden toegevoegd.
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In onderstaand voorbeeld is goed te zien wat het resultaat hiervan is. Merk op dat in het voorbeeld de EN
groepen onder de OF groep vallen. De OF groep valt dus over de EN groepen heen en is daarmee hiërarchisch
belangrijker.

Binnen de EN groepen is het vervolgens mogelijk om hieraan criteria toe te voegen. Hierdoor komt de
selectieopbouw er als volgt uit te zien:

Let op: Bij het toevoegen van een criterium wordt deze toegevoegd onder de geselecteerde groep. Let dus bij
het toevoegen van criteria altijd goed op welke regel is geselecteerd. In het voorbeeld hierboven is de onderste
EN groep geselecteerd. Nieuwe criteria worden dus onder C en D toegevoegd.
Tip: Het is mogelijk om verkeerd ingevoegde criteria later te verplaatsen. Pak hiervoor de regel op en sleep
deze naar de juiste groep. Laat de linkermuisknop vervolgens boven de EN of OF groep (dus niet erin) los. Het
criterium wordt nu in deze groep ‘gehangen’.
In de balk bovenin is te zien hoe de selectie in algebraïsch (lees: in letters) is opgebouwd: (A en B) of (C en D).
Er is hier sprake van twee paren die allebei kunnen voorkomen. Het ene paar bestaat uit criterium A en B (het
paar moet aan beide voorwaarden voldoen), het andere paar bestaat uit criterium C en D waarbij aan criterium
C en D moet worden voldaan.
Voorbeeld:
Als beheerder ben ik op zoek naar alle wegvakonderdelen waarvan het verhardingstype = Elementverharding en
de gebruikersfunctie is fietspad of voetpad. A = elementverharding, B = fietspad; C = elementverharding, D =
voetpad.
Te zien is dat A en C hetzelfde criterium bevatten. Het is daarom ook mogelijk om deze selectie te versimpelen.
Haal hiervoor wiskundig gezien conditie A en C buiten de haakjes. Het resultaat is dan:
A en (B of C) of (A of B) en C.
6.1.4 Selectie op laagrelaties
Het is mogelijk om specifieke selecties te maken op objectrelaties. Na het kiezen van de objectlaag als
selectiebron in het menu Specifieke selectie worden linksonder in dit menu de beschikbare selectiebronrelaties zichtbaar. Dubbelklik op één van deze relaties om deze te gebruiken in de selectie.
Voorbeeld: Een beheerder wil alle putten in beeld krijgen die verbonden zijn aan vrijverval leidingen uit het
aanlegjaar 1932. De actieve laag, dus de laag die op de kaart wordt getoond, is GB_RIOOLPUT. De selectie is
gemaakt op de GB_VRIJV_LEIDING.
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6.1.5 Dupliceren en doorselecteren
Het is mogelijk om een nieuwe specifieke selectie te maken gebaseerd op het resultaat van een al bestaande
specifieke selectie. Klik daarvoor aan de linkerkant op de bestaande specifieke selectie, en klik vervolgens op
Doorselecteren. In het veld Hoofdselectie zie je staan op welke selectie je gaat door selecteren.
Vul de criteria in voor de nieuwe selectie en klik op OK.
GBIdesktop zal nu onthouden dat de nieuwe selectie gebaseerd is op het resultaat van de bestaande specifieke
selectie. Worden de criteria van de bovenliggende selectie aangepast, dan zullen automatisch de resultaten
van de onderliggende specifieke selectie worden bijgewerkt.
Voorbeeld:
•
•
•
•

In de eerste specifieke selectie wordt een selectie gemaakt waarbij alle bomen in wijk ‘A’ getoond
worden.
In een tweede specifieke selectie, gebaseerd op de eerste selectie, worden alle bomen met een
aanlegjaar na 1990 getoond.
Resultaat is dat alle bomen na 1990 in wijk A getoond worden.
Na aanpassen van de eerste specifieke selectie naar wijk ‘B’ worden in de tweede specifieke selectie
alle bomen na 1990 in wijk B getoond.

Je kunt ook een kopie maken van een bestaande specifieke selectie door te Dupliceren. Klik op een bestaande
selectie en klik vervolgens op Dupliceren. Deze kopie selectie kun je vervolgens aanpassen uitbreiden. Dit kan
bijvoorbeeld handig zijn als je een complexe selectie gemaakt hebt die je grotendeels wilt hergebruiken.
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6.2 Thematische selecties
Een Thematische selectie geeft met kleur de waarden uit een
bepaald veld weer. Hiermee kunnen dus de objecten in de
kaart op basis van een bepaalde eigenschap worden
gethematiseerd en daarmee wordt een stuk verduidelijking in
de kaart aangebracht voor alle objecten in de databron. In het
voorbeeld hiernaast is een thematische selectie gemaakt op
basis van het paspoortveld Standplaats. De standplaats zegt
iets over de plek waarin de boom staat: gras, beplanting,
verharding of berm.
Klik op de knop
Thematisch in het tabblad Analyse om een thematische selectie te maken. Het volgende
menu wordt geopend.

Selecteer aan de rechterzijde de laag als Selectiebron. Dit is de laag waarop een thematische selectie moet
worden gemaakt. Kies vervolgens aan de rechterzijde het Veld waarop gethematiseerd moet worden. Geef ten
slotte de selectie een duidelijke herleidbare naam.
Klik vervolgens op OK om de thematische selectie aan te maken en deze toe te voegen aan de huidige legenda.
In de legenda komt deze er als volgt uit te zien.
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Dit legenda-item kan worden uitgeklapt, zoals te zien is in het
voorbeeld hierboven. In het gebruikte voorbeeld zijn dan de
volgende waarden opgenomen in de thematische selectie. Bij het
maken van een thematische selectie worden standaard willekeurige
kleuren gekozen voor de verschillende waarden. Van al deze
waarden is het mogelijk om de symbologie aan te passen door erop
te dubbelklikken, en het lijstoverzicht van elke waarde te openen
door op het icoontje te klikken.
Bij het aanmaken van een thematische selectie worden standaard
tien unieke waarden opgenomen. Wanneer er meer dan tien
waarden in de laag gevonden worden, dan worden de tien meest
voorkomende waarden in de selectie getoond en worden de andere
waarden onder de waarde ‘Overige’ gegroepeerd. Het aantal
unieke waarden kan bij het maken van een thematische selectie
worden aangepast door de waarde Aantal unieke waarden op te
hogen zodat er op meer dan 10 waarden kunnen worden
gethematiseerd. Houd hierbij wel rekening met een performance
vermindering en een lange lijst met unieke waarden. Over het
algemeen is een hoog aantal unieke waarden niet bevorderlijk voor
het overzicht in de kaart.
Met de Kleurmodus kan daarnaast nog worden gekozen voor Helderheidsverloop in plaats van Willekeurig.
Kies vervolgens de gewenste kleur.
6.2.1 Grafiek
Vanuit de legenda is het mogelijk om een taart- of
staafdiagram te tonen van een thematische
selectie. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op
de thematische selectie in de legenda en kies voor
de optie Grafiek. Het venster Grafiek wordt nu
getoond met een taartdiagram. Hier kan worden
gekozen voor een staafdiagram of taartdiagram in
2D of 3D. In het voorbeeld hiernaast is een
taartdiagram gemaakt van de thematische selectie
die eerder is gemaakt. Een taartdiagram maakt de
verdeling van de waarden goed inzichtelijk.
Bij het maken van een thematische selectie van
een vlakobject kan naast de eenheid Aantal ook
worden gekozen voor Oppervlakte of Omtrek. Hiermee worden de verhoudingen op basis van de oppervlakte
of omtrek bepaald in plaats van de aantallen. Grafieken kunnen worden geëxporteerd naar Microsoft Excel,
Adobe PDF of afbeelding (JPG-formaat).

6.3 Regionale selecties
Met een regionale selectie kan de gebruiker een selectie maken van een aantal objecten die binnen de grenzen
van een getekend vlak vallen. Een regionale selectie kan handig zijn wanneer het niet mogelijk is om de selectie
te maken op basis van administratieve eigenschappen, zoals bij een specifieke en thematische selectie gebeurt.
Voorbeeld:
Voor een bepaald project wordt een aantal straten gerenoveerd. Van sommige straten wordt maar een deel
gerenoveerd. Het is dus niet mogelijk om een specifieke selectie te maken op basis van straatnamen, buurten of
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wijken. Het (ruwweg) intekenen van het projectgebied bij een regionale selectie zorgt ervoor dat alle objecten
die door deze renovatie geraakt worden wel in beeld komen.
Klik op de knop
Regionaal in het tabblad Analyse om een regionale selectie te maken. Het menu Regionale
selectie(s) wordt geopend. Geef de selectie een naam en geef een naam aan de Regionale groep. Kies
vervolgens een kleur uit, en vink de optie Overlapping aan wanneer objecten die deels buiten het getekende
vlak liggen in de selectie opgenomen moeten worden.
Vink vervolgens de lagen aan van de objecten die in de selectie moeten worden opgenomen. Klik op OK om te
beginnen met het tekenen van het vlak. Hiervoor wordt een apart scherm aan de rechterzijde van de applicatie
geopend. (Zie het voorbeeld)
Klik linksboven in dit scherm op de kleine knop
Plaatsen om een
nieuw vlak te plaatsen. Het tekenen van een vlak werkt op dezelfde
manier als het tekenen van een vlak zoals beschreven in Hoofdstuk 3.2
Lijnen en vlakken. Bevestig het getekende vlak met de kleine knop
Opslaan om het op te slaan. Als het vlak succesvol is opgeslagen, wordt
deze als nieuwe regel in dit venster zichtbaar en worden de omtrek en
oppervlakte van het vlak getoond. Het is nu mogelijk om nog een extra
vlak te tekenen. Dit kan handig zijn als het projectgebied doorsneden
wordt door een hoofdweg die geen onderdeel is van het project.
Is het resultaat niet naar tevredenheid, klik dan linksboven in dit
scherm op de kleine knop

Verwijderen en selecteer in de kaart het

vlak dat moet worden verwijderd. Bevestig met

Opslaan.

Klik na het tekenen van de regio’s op
Aanmaken. De software gaat
nu testen welke van de geselecteerde objecten binnen het/de
getekende vlak(ken) liggen en voegt deze toe aan de selectie. Een voorbeeld van het resultaat van een
regionale selectie is hieronder weergegeven:

Net als bij specifieke en thematische selecties is het ook bij regionale selecties mogelijk om van elk onderdeel
het lijstoverzicht te openen om de aantallen te bekijken en te controleren.
Let op: Het bepalen van het aantal objecten in een regionale selectie wordt alleen uitgevoerd nadat op
Aanmaken is geklikt. Als er dus objecten verwijderd of toegevoegd worden in het getekende vlak, dan moet de
regionale selectie opnieuw uitgevoerd worden. Klik in het tabblad Kaart op de knop
Wijzigen en klik op het
vlak dat moet worden gewijzigd. Het vlak kan nu worden aangepast, mocht dit nodig zijn. Klik vervolgens weer
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op
Opslaan, en klik dan op
objecten wordt opnieuw bepaald.

Aanmaken. De regionale selectie wordt opnieuw uitgevoerd en het aantal

Tip: Mocht het scherm Regionale selectie zijn gesloten, dan kan dit op de volgende manier weer worden
geopend: Klik in het tabblad Kaart op de [Werklaag keuze] en kies hier voor <Regionaal>. Het scherm wordt nu
weer geopend.
Let op: Regionale selecties werken alleen wanneer de tabel GVF_SELECTION aanwezig is in de database. Als
deze niet aanwezig is, kan de regionale selectie niet uitgevoerd worden.

6.4 Spatial selecties
Een Spatial selectie is een selectie waarbij twee
databronnen met elkaar worden ‘vergeleken’,
waarbij de uitkomst wordt getoond op de kaart. Klik
in het tabblad Analyse op de knop
Spatial om
een spatial selectie te maken. Het volgende menu
wordt geopend:
Omdat er bij een spatial selectie twee databronnen
met elkaar worden vergeleken, is er altijd sprake van
een Selectiebron (A) en een Vergelijkingsbron (B).
De selectiebron is de databron waarvan het aantal
objecten moet worden bepaald. De
vergelijkingsbron is de databron waarmee de
selectiebron wordt vergeleken.
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Voorbeeld:
Om het aantal prullenbakken in het gras te bepalen, selecteer de databron Straatmeubilair als selectiebron; de
databron Gras is de vergelijkingsbron. In de omgekeerde situatie wordt het aantal grasvlakken bepaald waarin
een prullenbak aanwezig is.
Selecteer de Selectiebron en de Vergelijkingsbron en
klik vervolgens op de knop Nieuw. De rechterzijde
van het menu spatial selectie wordt nu gevuld.
Kies hierin één of meerdere criteria om de selectie
mee uit te voeren. Geef vervolgens de selectie een
herleidbare naam en kleur en vink eventueel de
optie Schalen overnemen aan om de zoomlevels
van de Selectiebron over te nemen.

De criteria die kunnen worden gebruikt bij het maken van een spatial selectie zijn:

De beschikbaarheid van deze criteria is afhankelijk van het type Selectie- en Vergelijkingsbron.
Criterium
Bevat
Bevat door
Is gelijk aan
Raakt
Overlapt
Kruist
In de buurt van

Punt Punt

Punt Lijn

Punt Vlak

●

●

Lijn Punt

Lijn Vlak

●

●

Vlak Punt
●

Vlak Lijn
●

●
●

Vlak Vlak
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

Lijn - Lijn

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●

Bij het criterium ‘in de buurt van’ moet een waarde opgegeven
worden. Dit is de afstand tussen de Selectiebron en de
Vergelijkingsbron (in meters).
Klik vervolgens op Toepassen om de spatial selectie uit te
voeren en het menu open te houden, of klik op OK om de
selectie uit te voeren en het menu te sluiten.
Let op: het uitvoeren van een spatial selectie kan veel tijd en
rekenkracht van de computer in beslag nemen. Houd hier dus
rekening mee voordat de selectie uitgevoerd gaat worden.
Met name als selectie- en vergelijkingsbron veel objecten
bevatten, kan de berekeningstijd al snel oplopen.
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Tip: Vaak is het niet noodzakelijk om een spatial selectie uit te
voeren waarbij alle objecten uit de selectiebron of alle objecten uit
de vergelijkingsbron nodig zijn. Het is daarom mogelijk om bij het
aanmaken van een spatial selectie gebruik te maken van eerder
gemaakte specifieke selecties in plaats van alle objecten uit de
databron. Zo kan het aantal objecten waarvan gebruik gemaakt
wordt beperkt worden tot een selectie hiervan.
Het voorbeeld hiernaast toont het resultaat van een spatial
selectie (oranje stippen) waarbij gebruik gemaakt is van twee
specifieke selecties. Hierbij is al het straatmeubilair van het type
afvalbak vergeleken met de laag gras (gazons). Selecties kunnen
dus zowel als selectiebron als vergelijkingsbron gebruikt worden.
Let op: Spatial selecties werken alleen wanneer de tabel
GVF_SELECTION tabel aanwezig is in de database. Wanneer deze niet aanwezig is, kan de regionale selectie niet
uitgevoerd worden.

6.5 Buffer selecties
Het is mogelijk om een buffer aan te maken
om bijvoorbeeld aan te geven welke bomen
binnen een straal van tien meter bij elkaar
staan.
Om een buffer selectie aan te maken, klik in
het tabblad Analyse op de knop
Buffer.
Het volgende scherm wordt geopend.
Selecteer hier de databron waarop de buffer
selectie moet worden uitgevoerd. In het
voorbeeld hiernaast is de laag Boom gebruikt.
Merk op dat het ook mogelijk is om een buffer
selectie aan te maken op
andere selecties.
Geef de buffer selectie een naam en een herkenbare kleur. Kies tot slot of de buffer selectie aangemaakt wordt
op basis van een vaste waarde of op basis van de waarde in een veld bij Buffer baseren op. Wanneer de
waarde uit een veld wordt gekozen, dan is de grootte van de getekende buffer afhankelijk van de waarde in het
gekozen veld bij dat object. Klik vervolgens op Toepassen om de buffer aan te maken, en het menu Buffer
selectie open te houden, of klik op OK om de buffer selectie uit te voeren en het menu te sluiten.
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In de afbeelding rechtsonder zie je het resultaat van het aanmaken van een buffer op de puntobjecten in de
afbeelding linksonder.

6.6 Labels
Naast het maken van selecties is het ook mogelijk om de
eigenschappen van een object in een label te zetten.
Klik hiervoor in het tabblad Analyse op
Label om een nieuw
label aan te maken. Het menu Labels wordt geopend. Kies het
legenda-item waarvoor een label moet worden aangemaakt (dit
kan dus ook een selectie zijn), en vink één of meerdere paspoortof datavelden aan waarvan de waarde(n) moeten worden getoond
in het label. Geef het label een herkenbare naam bij Caption.
Onder het kopje Stijl in het tabblad Label kunnen het lettertype en
-grootte, de letterkleur en de achtergrondkleur en patroon worden
ingesteld. Daarnaast kunnen de kleur van de omlijning en het
daarvoor gebruikte patroon worden ingesteld. Om te voorkomen
dat labels altijd zichtbaar zijn kunnen tot slot de minimale schaal
en de maximale schaal worden ingesteld.
Tip: Als het label geen achtergrondkleur moet hebben, kies dan
voor achtergrondpatroon ‘Leeg’. Doe hetzelfde voor Omlijning
patroon als er geen omlijning om het label heen moet komen.
In het tabblad Positie en Rotatie kunnen vervolgens nog de positie
en een rotatie van het label worden ingesteld. Zie voor een
uitgebreide uitleg hierover Hoofdstuk 2.3.5 Aanpassen Labels.
Als het label is ingesteld, klik op OK om het label aan te maken. In de legenda worden nieuwe labels standaard
onder de legenda-groep Labels aangemaakt. Na het aanmaken van een label is het niet meer mogelijk om het
gebruikte veld aan te passen. Verwijder het label door op
label opnieuw aan.
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7. Paspoortontwerp
7.1 Inleiding en achtergrond
Met behulp van het paspoort kan een gebruiker de gegevens die bij een object horen op een overzichtelijke
manier raadplegen en met behulp van diverse slimme functionaliteiten deze gegevens muteren. Het paspoort
vormt daarmee een schil die over de oorspronkelijke databron heen ligt en waarmee (een deel van) de
gegevens in formuliervorm in beeld worden gebracht. Deze gegevens worden getoond door de
velden/kolommen in de databron te koppelen aan paspoortvelden.
Door paspoortvelden te koppelen aan keuzelijsten kan de invoer van nieuwe gegevens worden beperkt tot een
voor-gedefinieerde lijst met waarden. Hierdoor wordt een bepaalde waarde altijd op dezelfde wijze ingevoerd,
wat het zoeken en filteren in de data vergemakkelijkt.
Daarnaast kan een paspoort voorzien worden van een aantal slimme functionaliteiten. Door bijvoorbeeld
keuzelijsten met elkaar te koppelen, kan de gekozen waarde in een paspoortveld invloed hebben op het aantal
getoonde waarden in een ander paspoortveld. Met macro’s is het mogelijk om een bepaalde waarde altijd
automatisch in te laten vullen. Op deze manier kunnen de huidige datum, de gebruikersnaam of een
oppervlakte worden gevuld zonder dat de gebruiker dit hoeft te doen. Als laatste is het mogelijk om met
behulp van bepaalde voorwaarden in het paspoort het paspoort bepaalde acties automatisch te laten
uitvoeren, bijvoorbeeld het invoeren van een specifieke waarde, of het vergrendelen of juist ontgrendelen van
een paspoortveld. Ook kunnen eenvoudige berekeningen worden gedaan.
Paspoorten kunnen door geautoriseerde gebruikers/applicatiebeheerders geheel naar eigen wens en smaak
worden ingericht of aangepast. Een gebruiker heeft de beschikking over verschillende typen paspoortvelden en
kan zelf keuzelijsten maken en bestaande keuzelijsten aanpassen.
Het ontwerp van het paspoort wordt in de volgende paragrafen behandeld:
•
•
•
•
•

Een paspoortontwerp maken of wijzigen;
Stamtabellen;
Rekenregels;
Standaard paspoort;
Rapportages.

7.2 Een paspoortontwerp maken of wijzigen
Ga naar het Applicatiemenu → Beheer → Paspoorten → Ontwerpen…
Om het paspoortontwerp te openen, klik in het Applicatiemenu (

) op

Beheer–

Paspoorten –

Ontwerpen.
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Er verschijnt een nieuw tabblad Paspoort, zoals op onderstaande afbeelding. Tevens verschijnen twee
vensteronderdelen in het scherm, namelijk het venster Paspoort en het venster Paspoort Eigenschappen.

Klik op de knop
Nieuw om nieuw paspoort aan te maken. Geef het nieuwe paspoort een naam en
eventueel een omschrijving in het nu geopende eigenschappenvenster, en bevestig door op de knop OK te
klikken. Het nieuwe paspoort wordt nu leeg aangemaakt aan de rechterzijde van de applicatie. Het paspoort
kan worden ingericht.
De naam en de omschrijving van het paspoort kunnen later worden aangepast via
Eigenschappen. Ook kan het paspoort hier worden verwijderd.

Paspoort

Klik voor het openen van een bestaand paspoort-ontwerp op de knop
Openen. Er verschijnt nu een
keuzelijst waaruit een paspoortontwerp kan worden gekozen om te openen. Klik het paspoortontwerp aan en
klik vervolgens op OK. Het ontwerp wordt nu geopend in het venster Paspoort. Met de knop
Sluiten wordt
het geopende paspoortontwerp weer gesloten. Gemaakte wijzigingen worden niet opgeslagen en het tabblad
Paspoort wordt gesloten.
7.2.1 Veldtypen en -eigenschappen
Nu het paspoort leeg is aangemaakt kunnen paspoortvelden worden toegevoegd. Na het leeg aanmaken van
het paspoort wordt ook het venster Paspoort Eigenschappen gevuld met een onderdeel Toolbox (boven in
beeld), Lettertype (midden in beeld) en Eigenschappen. In de Toolbox zijn de beschikbare type paspoortvelden
zichtbaar.
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De volgende type paspoortvelden zijn beschikbaar:
1) Label - Een label kan worden gebruikt om het paspoort
logischer/netter in te delen. Dit is te gebruiken voor het tonen van een
waarde uit de database en het tonen van indicatieve waarde m.b.v.
macro (omtrek, oppervlakte). Dit veld wordt pas uitgevoerd door te
klikken op paspoort bewerken. Dit is momenteel niet bruikbaar voor
raadplegers;
2) Tekstveld – Dit is een open invulveld geschikt om zowel tekst als
numerieke waarden in te voeren. Dit veld is af te raden om te
gebruiken voor velden waarop moet worden gefilterd. Het wordt
vooral gebruikt voor het invullen van unieke waarden, bijv.
boomnummer, putnummer;
3) Keuzelijst - Paspoortveld dat gebruik maakt van een keuzelijst
(stamtabel in GBIdesktop) om één keuze in te voeren. Een keuzelijst
biedt de mogelijkheid om zelf een waarde in te vullen wanneer de waarde niet aanwezig is, of wordt
volledig beperkt d.m.v. een vaste keuzelijst tot de waarde uit de keuzelijst.
4) Afbeelding - Door middel van het fotoveld kan een afbeelding in een paspoort worden opgenomen,
getoond en opgeslagen. Bij het toevoegen van fotovelden is het van belang dat de gebruikte fotovelden
in de database gedefinieerd worden in het Applicatiemenu - Configuratie - Databronnen. Gebeurt dit
niet, dan worden foto's niet geëxporteerd bij het maken van een field export en worden foto's ook niet
terug gesynchroniseerd naar de database. Met de rechtermuisknop is het mogelijk om een afbeelding
te kiezen, te maken, te verwijderen of het voorbeeld van de gekozen afbeelding te tonen.
Om de performance te verbeteren, is er een functie om afbeeldingen
verkleind te importeren. Zie hiervoor hoofdstuk 9.
Let op: in tegenstelling tot GBIbasis-bewerken 6.2.5 kunnen foto's niet
meer extern worden geplaatst in combinatie met een afbeeldingenveld;
5) Notitie - Ook in het notitieveld kan worden bepaald welke tekst moet worden ingevoerd. Hier kunnen
meerdere regels tekst onder elkaar worden getypt. Dit kan handig zijn voor het noteren van
opmerkingen;
6) Vink - Met een selectievakje kan voor een bepaald veld worden aangegeven of de waarde ‘waar’ of
‘onwaar’ is;
7) Datum - Biedt de mogelijkheid om een datum in te vullen middels het formaat dd-mm-jjjjj. De datum
kan ook worden gekozen met behulp van een datumkiezer door op het keuzedriehoekje te klikken;
8) Link - Met een linkveld is het mogelijk om een extern document of bestand (relatief of absoluut) te
koppelen aan een object. De volgende opties zijn mogelijk:
• Bestand of document
• URL (webpagina)
• Map
Een absolute link bevat het directe pad naar het document of de map, bijvoorbeeld
S:\GBIdesktop\Documentatie\Test.pdf, een relatieve link is benoembaar: Documentatie\Test.pdf.
S:\GBIdesktop is dan de bestandsmap. Dit veld kan ook een externe afbeelding tonen. Klikken op de
hyperlink opent direct het bestand/document of URL.
9) Keuzegroep - De keuzegroep bevat ook een lijst met vooraf gedefinieerde waarden. Deze waarden
worden horizontaal als radiobuttons getoond, waarna één waarde kan worden gekozen. Dit is een
snellere optie dan de vaste keuzelijst om in te vullen. Bij een beperkt aantal keuzemogelijkheden is dit
een slimme keuze, omdat een keer minder hoeft te worden geklikt en de waarden direct zichtbaar zijn
in het paspoort. Een keuzegroep is altijd gekoppeld aan een stamtabel.
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10) Vinkkeuzelijst - De vinkkeuzelijst bevat eveneens een lijst met vooraf gedefinieerde waarden. Uit deze
lijst kunnen meerdere waarden worden gekozen. Dit betreft één regel die uitklapt waarna de waardes
kunnen worden gekozen;
11) Waardelijst - De waardelijst bevat een lijst met vooraf gedefinieerde waarden die allemaal worden
getoond. Hierbij kunnen meerdere selectievakjes worden aangevinkt;
12) Afbeeldingkeuzelijst - Door middel van de afbeeldingkeuzelijst kan een afbeelding uit een fotoalbum
uit de database in een paspoort worden opgenomen, getoond en opgeslagen. Er kan zowel worden
gekozen voor de omschrijving als voor de foto zelf. In het paspoortontwerp kan de groep worden
geselecteerd die als keuzelijst moet worden gebruikt. Deze groep wordt aangegeven bij
afbeeldingenbeheer.
7.2.2 Een of meerdere paspoortvelden toevoegen
Om een paspoortveld toe te voegen aan het ontwerp, klik in de Toolbox op het type paspoortveld dat moet
worden toegevoegd. Beweeg nu met de muis naar het paspoortontwerp. Merk op dat de muis is veranderd in
een

+ waarmee nu de grootte van het paspoortveld kan worden getekend.

Door een rechthoek van linksboven naar rechtsonder te trekken (met de linkermuisknop ingedrukt) in het
paspoortontwerp wordt de grootte van het paspoortveld bepaald. Laat de linkermuisknop los, het
paspoortveld verschijnt in beeld.
Het is ook mogelijk om paspoortvelden te tekenen door in het paspoortveld 1 keer te klikken. Nu verschijnt een
paspoortveld met een standaardgrootte. Om het invoegen van nieuwe paspoortvelden af te breken, druk op de
Esc-toets op het toetsenbord. De muis verandert nu weer in een pijltje.
Elk nieuw ingevoegd paspoortveld krijgt de omschrijving Nieuw veld. De
naam/omschrijving van het paspoortveld kan worden aangepast door op deze
naam/omschrijving te klikken.
Klik op de knop
om de nieuwe naam te bevestigen of klik naast het paspoortveld. Klik op
wijzigingen te annuleren.

om de

Naast het wijzigen van de naam van het paspoortveld kunnen paspoortvelden in
lengte en hoogte worden aangepast zodat de informatie die getoond of ingevuld
moet worden goed zichtbaar is voor de gebruiker. Klik hiervoor op het veld zelf
(dus niet op de naam). Het paspoortveld wordt nu geselecteerd, waardoor de
grootte ervan kan worden aangepast, net zoals een tekstveld in bijvoorbeeld
Microsoft Word of PowerPoint.
Voeg een nieuw tabblad toe door met de rechtermuisknop op het tabblad te
klikken en dan te kiezen voor Nieuwe tab. Verwijder een tabblad met de knop
Verwijder tab.
7.2.3 Paspoortvelden kopiëren, plakken en uitlijnen
Paspoortvelden kunnen worden gekopieerd binnen het paspoortontwerp zodat niet elke
keer een nieuw paspoortveld hoeft te worden getekend. Selecteer hiervoor de velden die
moeten worden gekopieerd en klik op
op te het toetsenbord worden gebruikt.

Kopiëren. Ook kan de toetscombinatie Ctrl + C

Klik vervolgens op de knop
Plakken (of gebruik de toetscombinatie Ctrl+V) om de gekopieerde velden te
plakken. Als de velden op hetzelfde tabblad moeten worden geplakt, worden de velden over de originele
velden heen geplakt. Pak ze op en sleep ze naar een andere positie op het paspoortontwerp.
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Met de knop

Knippen kunnen paspoortvelden van de ene locatie worden verwijderd en elders in het

paspoort (in een ander tabblad) worden geplakt met de knop

Plakken.

Het knippen van een of meerdere paspoortvelden kan ook met de toetscombinatie Ctrl+X. Met de knop
Wissen kunnen geselcteerde paspoortvelden worden verwijderd. Hiervoor kan ook de Delete-toets op het
toetsenbord worden gebruikt.
Na het toevoegen van nieuwe paspoortvelden kan de grootte ervan worden aangepst door
deze uit te lijnen op basis van eerder toegevoegde paspoortvelden. Dit kan door eerst het
veld te selecteren dat moet worden gebruikt om de lengte van de andere paspoortvelden
op af te stemmen. Klik vervolgens met de Ctrl-toets op het toetsenbord ingedrukt op de
velden waarvan de lengte moet worden aangepast. Nu kan worden gekozen uit de knoppen
(uitlijnen),
Rechts (uitlijnen), of
beide zijden uit te lijnen.

Links

Links Rechts (uitlijnen) om de paspoortvelden links, rechts of aan

Daarnaast kan de verhouding tussen tekst en invoerveld worden gewijzigd en voor meerdere paspoortvelden
worden aangepast. Een veld bestaat altijd uit een titel en een invoerveld (het witte deel van het paspoortveld).
Hiertussen zit een splitter, herkenbaar aan de verticale balk met puntjes. Wanneer deze in verschillende velden
op een andere plek staat, kan de splitter van een of meerdere velden gelijk worden getrokken aan een ander
veld. Dit kan door eerst het veld te selecteren dat moet worden gebruikt om de splitter van de andere velden
op gelijk te trekken. Klik vervolgens met de Ctrl-toets op het toetsenbord ingedrukt op de velden die moeten
worden aangepast. Klik vervolgens op de knop
Splitter in de kolom Uitlijnen om de splitters van de andere
paspoortvelden gelijk te trekken met het bronveld.
7.2.4 Paspoort eigenschappen aanpassen
Via het onderdeel Lettertype in het venster Paspoort
Eigenschappen kunnen het lettertype, de kleur en grootte van
de naam van het geselecteerde paspoortveld worden
aangepast.
Daarnaast kunnen de volgende eigenschappen worden
toegepast:
Ontwerp
1) Index – Invoervolgorde van de paspoortvelden
beginnend bij 0;
2) Kopiëren – Hiermee wordt bepaald of een
paspoortveld administratief gekopieerd mag worden
via de functie Kopiëren/Plakken.
Deze optie staat standaard aan, maar wordt afgeraden bij paspoortvelden waarin unieke waarden
worden weergegeven.
3) Label zichtbaar – Wanneer dit vinkje uit staat, wordt het label van het veld niet getoond in het
paspoort;
4) Lijstoverzicht zichtbaar – Wanneer dit vinkje aanstaat, wordt het veld opgenomen in het lijstoverzicht,
standaard staat deze aan bij nieuwe velden;
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5) Navigatienaam – Wanneer dit vinkje aanstaat, zal de invoer van
dit veld achter de objectrelaties van dit object worden geplaatst;
6) Navigatienaam sortering – Hiermee kan worden aangegeven of
op de navigatienaam moet worden gesorteerd en hoe deze
sortering moet plaatsvinden, oplopend of aflopend. Hierdoor is
het mogelijk om de bijvoorbeeld inspecties te sorteren op datum.
Zie hiervoor het voorbeeld hiernaast in de afbeelding.
7) Standaardwaarde – Wanneer hier een waarde wordt ingevuld, zal deze waarde automatisch worden
ingevuld in dit veld wanneer het paspoort van een object wordt geopend. Hier kunnen ook macro’s in
worden gebruikt;
8) Vast – Wanneer dit vinkje aanstaat, is het niet mogelijk in bewerkmodus de waarde te wijzigen;
9) Vaste keuzelijst – Wanneer dit vinkje aanstaat, kan alleen worden gekozen uit opgevoerde waarden
en is een eigen invoer niet mogelijk (alleen aanwezig bij Keuzelijst).
10) Veld zichtbaar – Wanneer dit vinkje uit staat, wordt dit veld niet getoond in het paspoort;
11) Veldsoort – Hier staat het type veld aangegeven, dit kan worden aangepast zodat het veld gemakkelijk
een ander soort veld kan worden, zonder het te verwijderen;
12) Verplicht – Wanneer dit vinkje aanstaat, moet dit veld altijd worden ingevuld;
Speciale eigenschappen
1) Toon voorbeeld (alleen aanwezig bij een Link veld) – Een vinkje in deze box betekent dat de bron
wordt getoond waarnaar de link verwijst, zo wordt getoond of het een Word-document betreft of een
foto;
2) Beperk tot lijst (aanwezig bij Vink keuzelijst en Waardelijst) – Wanneer dit vinkje aanstaat, worden
alleen de waarden uit de stamgegevens getoond. Staat het vinkje uit dan worden ook alle waarden
getoond die voorkomen in deze kolom;
3) Scheidingsteken (aanwezig bij Vink keuzelijst en Waardelijst) – Wanneer een veld wordt ingevoerd
waarin meerdere waarden voorkomen, kan hier worden aangegeven hoe deze waarden zijn
gescheiden;
4) Mag nul zijn (alleen aanwezig bij Vink) – Een vinkveld kan drie verschillende waarden hebben,
namelijk waar, niet waar of niet gevuld. Als “mag nul zijn” aangevinkt staat, wordt een niet ingevuld
vinkveld getoond als een grijs gevuld veld;
5) Type waarde (alleen aanwezig bij Vink) – Hier kan worden gekozen voor Waar/Onwaar, Numeriek en
Tekst;
6) Waarde onwaar (alleen aanwezig bij Vink) – Hier kan worden gekozen voor de standaardwaarden
True en False. Ook kunnen hier andere waarden (T en F of Links en Rechts) worden opgegeven.
Hierdoor wordt deze waarde in de databasekolom ingevoerd waar dit veld aan is gekoppeld;
7) Waarde waar (alleen aanwezig bij Vink) – Zie 6.
7.2.5 Macro’s
Zoals beschreven in de vorige paragraaf bij punt 7, kan worden gekozen om standaardwaarden in te voeren.
Wanneer een gebruiker het paspoort opent, wordt deze waarde standaard ingevuld. Paspoortvelden met een
standaardwaarde worden dus altijd overschreven bij het bewerken van het paspoort. Dit kan ongewenst zijn
wanneer een gebruiker een paspoort gaat muteren, maar de oude waarde wil behouden.
Dit is te ondervangen door een rekenregel te gebruiken die deze waarde alleen vult als het veld nog leeg is.
De verschillende macro’s zijn: Oppervlakte, Lengte, Omtrek, Gebruikersnaam, Weergavenaam, Huidig jaar en
Vandaag. Deze kunnen niet in elke paspoort worden gebruikt. Zo is een boom een puntobject en kan de
oppervlakte hiervan niet worden berekend. Bij een groenvlak is dit wel mogelijk. Bij een groenvlak wordt
automatisch de oppervlakte berekend en het resultaat wordt getoond in het veld waarop de macro is
ingesteld. De genoemde macro’s kunnen tevens worden ingezet bij de rekenregels (zie paragraaf 7.4
Rekenregels).
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7.2.6 Controle paspoort veldeigenschappen
Alle eigenschappen van alle velden kunnen in een overzicht worden bekeken via de knop
Eigenschappenscherm. Dit scherm biedt een goede mogelijkheid om eigenschappen, stamtabellen en
koppelingen te controleren. Zie onderstaand voorbeeld.

Let op: Het is (nog) niet mogelijk om vanuit dit scherm deze eigenschappen aan te passen.
Een voorbeeld kan worden getoond van het ontworpen paspoort. Met de knop Voorbeeld wordt
het paspoort weergegeven alsof dit een leeg paspoort is van een object.
7.2.7 Paspoort opslaan en verwijderen
Bij het werken aan een paspoortontwerp is het raadzaam om het paspoort tussentijds
op te slaan om aanpassingen niet kwijt te raken. Klik op
Opslaan in de kolom
Paspoort om het paspoort onder de huidige naam in het project op te slaan. Om het
aangepaste paspoort op te slaan een onder een andere naam, klik op
Een paspoort kan worden verwijderd in de kolom Paspoort van het lint.

Opslaan als.

7.2.8 Paspoort importeren/exporteren
Een paspoortontwerp kan worden geïmporteerd vanuit een ander project. Hierdoor hoeft niet opnieuw de layout van het paspoort te worden ontworpen en zijn de paspoortvelden al aanwezig. Ook worden stamtabellen
en rekenregels mee geëxporteerd en hoeven de paspoortkoppelingen niet meer te worden gemaakt.
Mocht al een stamtabel aanwezig zijn, dan wordt een tweede stamtabel aangemaakt met #2.
Wanneer de paspoortvelden worden herkend, worden deze ook gekoppeld. Dit moet altijd worden nagekeken
en aangevuld. Het importeren van een paspoort gebeurt met
Paspoort. Het exporteren van een paspoort gaat via
Opslaan.
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7.2.9 Paspoort koppelen
Wanneer de velden zijn toegevoegd, moeten deze worden gekoppeld aan de databasevelden die moeten
worden getoond. Klik op Paspoort en vervolgens op Koppelen. Het koppelvenster wordt geopend. Hierin wordt
door middel van een gevarendriehoek aangegeven welke velden nog niet zijn gekoppeld. Selecteer de velden
die moeten worden gekoppeld en klik op OK.

Het is niet mogelijk om één paspoort aan meerdere databronnen te koppelen. Dit betekent dat het paspoort
van de databron Bomen niet kan worden gebruikt bij de databron Natuurlijke beplanting, hiervoor zal een
nieuw paspoort moeten worden aangemaakt.
Indien de verbinding/databron wordt gewijzigd, gaan alle koppelingen verloren en moeten deze opnieuw
worden ingesteld. Indien een databaseveld gekoppeld is aan een paspoortveld is het ook niet meer mogelijk
deze databron ergens anders in hetzelfde paspoort te gebruiken. Een databaseveld kan dus maar aan één
paspoortveld worden gekoppeld.

7.3 Stamtabellen
Wanneer een veld wordt ingevoerd waarbij een lijst met waarden hoort, dan moeten deze waarden worden
opgegeven. Gebruik hiervoor de knop
Het volgende venster wordt geopend:

Open stamgegevens.

Vul linksonder een naam van een nieuwe stamtabel in en klik op
om deze stamtabel toe te voegen. Zoek
vervolgens de toegevoegde stamtabel op in de lijst en selecteer deze.
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Voeg nieuwe stamwaardes toe door rechts onderin een waarde in te voeren en vervolgens op
Deze waarden kunnen op alfabet worden gesorteerd door middel van de sorteerknop

te klikken.

.

Tevens kan de volgorde worden veranderd door de nummering aan te passen of door de knop
te gebruiken.
7.3.1 Stamtabellen importeren
De stamtabellen kunnen worden
geïmporteerd vanuit Microsoft Excel
of vanuit de database van het
project. Een Excel import dient voor
koppellijsten te voldoen aan een
standaard template.

Een Excel sheet zou er zo uit kunnen zien:

Klik op de knop Importeren. Kies een type import. Wanneer voor Connectie wordt gekozen, geef de
datasource, tabelnaam en gewenste velden op. Klik op Volgende en vervolgens op Voltooien. Geef nu een
Waarde veld op om aan te geven vanuit welke kolom de waarden moeten worden overgenomen en eventueel
een Sleutelveld en Referentievelden.
Sleutelvelden moeten worden ingevuld wanneer gebruik wordt gemaakt van referentievelden.
Referentievelden tonen extra gegevens bij de keuzemogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld bij Boomconditie de
inspecteur worden getoond die de conditie heeft vastgesteld.
Voor een Excel import dient het Excelbestand te worden geselecteerd. De Excel import moet de velden in
bovenstaande afbeelding bevatten.
Klik nu op Stamtabel aanmaken en klik op OK. Bij Connectie import zal nog een naam voor de stamtabel
moeten worden opgegeven. Ga terug naar het overzicht, waar de stamtabel nu bijstaat. Eventueel kunnen nog
waarden worden toegevoegd of verwijderd.
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7.3.2 Stamtabellen koppelen
Nadat de stamtabellen en de waarden zijn aangemaakt (of geïmporteerd), moeten de stamtabellen nog aan de
paspoortvelden worden gekoppeld. Dit wordt gedaan via het tabblad Koppelen.

In dit tabblad staan alle paspoortvelden die een keuzelijst moeten bevatten. Aan de rechterkant staan alle
aanwezige stamtabellen. Door op het paspoortveld te staan dat gekoppeld moet worden en vervolgens dubbel
te klikken op de stamtabel, worden beide elementen aan elkaar gekoppeld.
Meerdere paspoortvelden kunnen aan dezelfde stamtabel worden gekoppeld.
Tevens kunnen stamtabellen aan elkaar worden
gekoppeld. Hierdoor worden de waarden ingedikt.
Klik in het tabblad Overzicht op de stamtabel die je wilt
koppelen en klik vervolgens op het koppelicoontje . In
het Stamtabellen koppelen scherm kun je vervolgens
aanvinken aan welke stamtabel gekoppeld moet worden
en klik op OK.
Voor de stamtabel wordt nu een

icoon getoond en

achter de waarden in deze stamtabel komt een
Klik hierop om waardes te koppelen.

icoon

Verder bestaat er nog de optie om verschillende
paspoortvelden te groeperen en te sorteren. Op het
tabblad Koppelen kan een groep worden aangegeven.
Ook de koppelvoorwaarde is hier van belang. Hiermee
wordt aangegeven of het en/of-statements moeten zijn,
dus of aan één van de voorwaarden moet zijn voldaan of
aan alle voorwaarden.
Stamtabellen kunnen ook worden geëxporteerd. Klik op het
icoon voor Exporteren. Is er sprake van
koppelingen, dan kunnen deze ook worden geëxporteerd. Kies een bestandslocatie en voer een naam voor de
export in. Sla het Excelbestand op.
7.3.3 Groepen en koppel voorwaarde
De stamtabellen kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Hiermee worden stamtabellen van elkaar afhankelijk
gemaakt. Om te zorgen dat koppeling tussen de waardes doorgevoerd wordt moeten ook de paspoortvelden
aan elkaar gekoppeld worden. Dit doe je door de paspoortvelden in één groep te plaatsen. Als drie
paspoortvelden lid zijn van één groep, betekent dit dat eerst het eerste paspoortveld met bepaalde waarden
moet zijn gevuld voordat het tweede paspoortveld kan worden gevuld.
Welk veld als eerst moet worden gevuld, wordt aangegeven door de groepssortering aan te passen.
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De opties hierbij zijn:
Aflopend - de koppeling werkt vanuit de waarde die in het eerste keuzeveld wordt gekozen.
Oplopend - de koppeling werkt vanuit de gekoppelde waarde die als eerste gekozen dient te worden.
Beide - de koppeling werkt beide kanten op.
7.3.4 Voorbeeld
Wanneer inspecteur Piet of Gert wordt
ingevuld moet de inspectiefrequentie altijd
op 1 keer per 2 jaar staan. Bij Bert en
Rietje moet de inspectiefrequentie op
1 keer per 3 jaar staan.
Om dit voor elkaar te krijgen, moeten eerst
de inspecteur stamtabel en de
inspectiefrequentie stamtabel aan elkaar
worden gelinkt. Dit kan op het tabblad
Overzicht. Zoek de inspectiefrequentiestamtabel op (2) en klik op het
icoontje rechtsonder in het linker
overzicht (1). Het venster stamtabel
koppelen wordt geopend, zoek hier de
inspecteurs-stamtabel op (3) en vink deze
aan.
Nu zijn deze tabellen aan elkaar gekoppeld
en staat achter de inspectiefrequenties in
het rechterscherm een

icoontje.

Selecteer 1 x per 2 jaar en klik op het
icoontje wat hierachter staat (4).
Het venster Stamtabel waarden
koppelen wordt geopend. Nu staan
hier de inspecteurs. Vink Piet en Gert
aan. Zo worden deze waardes aan
elkaar gekoppeld. Doe hetzelfde voor Bert en Rietje bij 1x per 3 jaar.
De inspecteurs en de inspectiefrequenties zijn nu aan elkaar gekoppeld, maar reageren nog niet op elkaar. Dit
kan worden gedaan in het tabblad Koppelen.
Plaats hier het veld inspecteur en het
veld inspectiefrequentie in dezelfde
groep. Achter deze velden staat de
groep sortering en de
koppelvoorwaarde. De groep sortering
kan op oplopend, aflopend en beide
worden gezet. De volgorde zoals
getoond in het overzicht op het tabblad
koppelen wordt hierbij gehanteerd. In
dit geval staat de inspecteur boven de
inspectiefrequentie. Als deze dan op oplopend staat, betekent dit dat eerst de frequentie moet worden
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ingevuld waarna er een keuze kan worden gemaakt tussen de twee overgebleven inspecteurs. Wanneer deze
op aflopend staat, moet eerst de inspecteur worden ingevuld waarna de frequentie is in te vullen. Wanneer dit
op beide staat, maakt de volgorde van invoeren niet uit.
Wanneer een veld onder een groep valt, staat in de kolom Koppel voorwaarde En/of of En/en. Dit is van
toepassing wanneer meer dan 1 invoer mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer een vinkkeuzelijst de inspecteurs
bevat, kan worden aangegeven dat wanneer Bert of Rietje is aangevinkt, altijd 1 x per 4 jaar moet worden
geselecteerd. Als de En/en functie wordt gebruikt, geeft dit aan dat wanneer zowel Bert als Rietje is aangevinkt,
1 x per 4 jaar moet worden geselecteerd.

7.4 Rekenregels
Het is mogelijk om rekenregels op te geven zodat bij bepaalde waarden velden zichtbaar,
onzichtbaar of ingevuld worden door het systeem. Ga hiervoor naar Paspoort →
Rekenregels. Vul een naam in voor de rekenregel en voeg deze regel toe. Voeg
voorwaarden en acties toe en klik op OK. Sla het paspoort op.
Mogelijke Operators zijn:
• Is gelijk aan;
• Is zichtbaar;
• Is groter dan;
• Is niet zichtbaar;
• Is kleiner dan;
• Is vast;
• Is gelijk aan of groter dan;
• Is niet vast;
• Is gelijk aan of kleiner dan;
• Is verplicht;
• Is niet gelijk aan;
• Is niet verplicht;
• Bevat;
• Samenvoegen met.
• Bevat niet;
Het scherm Rekenregels is onderverdeeld in verschillende gedeeltes.
•
•
•
•

Rekenregels: de lijst met alle rekenregels
Voorwaarden: overzicht van alle voorwaarden voor de geselecteerde rekenregel
Acties: overzicht van alle acties voor de geselecteerde rekenregel
Onderdelen: opbouw van een individuele geselecteerde voorwaarde of actie
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7.4.1 Rekenregel aanmaken
Start het aanmaken van een rekenregel door te typen in het veld linksonder. Geef hier de beschrijvende naam
van de rekenregel op en klik op

. Selecteer vervolgens de rekenregel in de lijst om deze te gaan bewerken.

Een rekenregel bestaat altijd uit één of meerdere Voorwaarden en Acties. Klik op

, op het tabblad

Voorwaarden, om een blanco voorwaarde regel toe te voegen. Selecteer de toegevoegde regel en klik op
in het Onderdelen gedeelte van dit scherm. Klik in de kolommen om je voorwaarde in te richten. Wissel naar
het tabblad Acties om voor de acties hetzelfde te doen.
7.4.1.1 Voorbeeld eenvoudige rekenregel
In het voorbeeld is een rekenregel
aangemaakt die ervoor zorgt dat
wanneer er bij een boom de waarde
Bloedingsziekte wordt ingevuld, de
conditie automatisch op Slecht wordt
gezet.

7.4.2 Complexe voorwaarden en acties opbouwen
Tevens kunnen meerdere voorwaarden worden opgegeven. Deze voorwaarden kunnen worden verdeeld in
groepen, waardoor EN/OF-situaties worden gecreëerd. Meerdere voorwaarden in dezelfde groep geven aan
dat zowel aan de eerste voorwaarde als aan de tweede moet worden voldaan voordat de actie wordt
uitgevoerd. Wanneer de voorwaarden aan verschillende groepen zijn gekoppeld, moet aan de eerste of de
tweede voorwaarde zijn voldaan voordat de actie wordt uitgevoerd.
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7.4.2.1 Voorbeelden van complexere rekenregels
In het voorbeeld hiernaast is te zien dat
bij Boom conditie de waarde Slecht
wordt ingevuld indien bij Boom ziekte
de waarde Gomziekte wordt ingevuld
EN de waarde bij Aanlegjaar gelijk of
kleiner is dan 2005.
Let op: Er moet altijd een tegenrekenregel worden aangemaakt.
Wanneer bijvoorbeeld een rekenregel
aangeeft dat “Wanneer Conditie is A
dan Beheer is G” moet er ook een
rekenregel worden aangemaakt met
“Wanneer Conditie is NIET A dan beheer
is B”.

In het voorbeeld hiernaast is te zien dat
wanneer de waarde bij Boom ziekte gelijk
is aan Brandschimmel OF aan
Bacterievuur, bij Beheerder de waarde
Karel Blusser wordt ingevuld.
De volgorde van de rekenregels, de
voorwaarden en de acties bepalen welke
rekenregel, voorwaarde of actie eerst van
toepassing moet zijn of wordt uitgevoerd.
Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als de
ene rekenregel de ander uitsluit. De
volgorde kan gewijzigd worden door
middel van de pijltjesknoppen
. De
bovenste regel wordt als eerst uitgevoerd.
Let op: Er moet altijd een tegenrekenregel
worden aangemaakt. Als bijvoorbeeld een
rekenregel inhoud Als Conditie is A dan
beheer is C moet er een tegenrekenregel
worden aangemaakt met Als Conditie is
niet A dan….
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7.5 Standaard paspoort
Voor eenzelfde databron kunnen meerdere paspoorten worden aangemaakt. Welk paspoort moet worden
gebruikt, kan worden opgegeven bij Applicatiemenu → Beheer → Paspoorten → Standaard. Selecteer de
databron en vink dan het paspoort aan dat als standaard moet worden gebruikt. Een ander standaard paspoort
kan worden opgegeven voor gebruikers en groepen. Gebruikers gaan altijd voor groepen en dus zal het
paspoort van de gebruiker leidend zijn.

7.6 Rapportages
Het is mogelijk om rapportages aan te maken om meer inzicht te krijgen in een bepaald onderdeel. Ga hiervoor
naar het Applicatiemenu → Beheer → Rapportage. Hier kan een interne rapportage worden aangemaakt of
een rapport worden geïmporteerd.

Klik op de knop Nieuw, vul de gegevens in en klik op OK. Het rapport staat nu bij de interne rapportages. Klik
hierop en vervolgens op Ontwerpen.

GBIdesktop 6.3.5

72

Paspoortontwerp

Het venster Rapportageontwerp wordt geopend. Maak het rapport op, (voor de werking van Fast Report
wordt verwezen naar de handleiding van Fast Reports, https://www.fastreport.com/public_download/FRNetUserManual-en.pdf). Sla vervolgens op via Opslaan.
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Het is nu mogelijk om het rapport uit te voeren. Dit kan vanuit het rapportagemenu of via de knop Rapportage
op het lint van het lijstoverzicht. Klik hierop en het rapport wordt gegenereerd en getoond.
Let op: Rapportage uitvoeren is niet beschikbaar in Field Exports.
Het lint van het rapportagescherm wordt hieronder toegelicht.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nieuw: Het aanmaken van een nieuw rapportontwerp;
Opslaan: Het opslaan van het gemaakte rapportontwerp;
Dupliceren: Een kopie maken van het geselecteerde rapportontwerp;
Verwijderen: Verwijder het geselecteerde rapportontwerp;
Bewerken: Bewerken scherm tonen;
Ontwerpen: Ontwerpscherm tonen;
Voorbeeld: Voorbeeldweergave van het rapportontwerp;
Opruimen: Ruimt de niet gebruikte databronnen in een rapport op. Let op: Een databron wordt pas
gebruikt wanneer deze in het veld data wordt ingevoerd. Databronnen die niet gebruikt zijn in dit
veld worden dus verwijderd;
Databronnen: Het wijzigen van de legenda-items die bij het rapport worden gebruikt;
Verbindingen: Toont de verbindingen tussen rapportdata en projectdata;
Importeren: Importeren van rapportageontwerpen;
Exporteren: Exporteren van rapportageontwerpen.
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8. Autorisaties
GBIdesktop biedt veel mogelijkheden voor autorisatie. Zo kan worden aangegeven of gebruikers en/of groepen
toegang hebben tot bijvoorbeeld verbindingen of legenda’s.
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:
•
•
•
•

Nieuwe gebruiker/groep
aanmaken
Gebruiker/groep wijzigen
Beheer autorisaties
Uitvoer autorisaties

8.1 Nieuwe gebruiker/groep aanmaken
Ga naar Applicatiemenu → Beheer → Autorisatie om autorisaties in te stellen. Het beheervenster voor
autorisatie opent. Dit venster toont allereerst de gebruikers die binnen het betreffende project bekend zijn.

In het beheervenster voor autorisatie kunnen nieuwe gebruikers worden aangemaakt, gebruikers worden
gewijzigd of gebruikers worden verwijderd. Klik voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker op Nieuw, het
venster Nieuwe gebruiker opent.
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Een gebruiker kan worden gekopieerd zodat alle autorisaties van die gebruiker worden overgenomen. Dit kan
door Een kopie van te selecteren en vervolgens de gebruiker te selecteren waarvan de autorisaties moeten
worden overgenomen. De afbeelding en het wachtwoord worden nooit overgenomen, maar de andere
gegevens wel. Deze gegevens moeten eerst worden aangepast voordat ze kunnen worden opgeslagen.
Het is niet mogelijk om gebruikers met dezelfde naam in
te voeren. Een naam en een wachtwoord moeten
minimaal worden ingevuld. Ook moet altijd de gebruiker
Administrator aanwezig zijn, anders wordt deze tijdens
een Field Export aangemaakt.
Door een vinkje te zetten bij Hernieuw wachtwoord,
moet de gebruiker verplicht zijn wachtwoord wijzigen bij
de eerste inlogpoging.
Door een vinkje te zetten bij Gast gebruiker, worden de
autorisaties van deze gebruiker overgenomen voor de
gastgebruikers in GBI Online.
Klik eerst op het tabblad Groepen en vervolgens op
Nieuw om een nieuwe groep aan te maken. Ook hier is
het mogelijk om een groep te kopiëren zodat alle
autorisaties van die groep worden overgenomen.
Om de groep aan te maken, hoeft alleen de naam te worden ingevoerd. Verder kunnen eventueel de volledige
groepsnaam en een omschrijving van de groep worden ingevuld.
Klik op OK om de groep aan te maken.

8.2 Gebruiker/groep wijzigen
Mochten gebruikers hun wachtwoord zijn vergeten, dan
kan het wachtwoord worden gewijzigd.
Selecteer de gebruiker waarvoor het wachtwoord moet
worden gewijzigd en klik op Wijzigen. Verwijder het
ingevulde wachtwoord en vul een nieuw wachtwoord in.
Herhaal het wachtwoord en sla op.
Door een vinkje te zetten bij Hernieuw wachtwoord,
moet de gebruiker verplicht zijn wachtwoord wijzigen bij
een volgende inlogpoging.
Autorisaties kunnen worden gereset, zodat een gebruiker
geen rechten meer heeft. Klik op Reset autorisatie.
Selecteer de groep en klik op Wijzigen om de benaming
of omschrijving van een groep aan te passen.
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8.3 Beheer autorisaties
In GBIdesktop is onderscheid gemaakt tussen beheer- en gebruiksrechten. In het beheervenster kan worden
aangegeven of gebruikers/groepen toegang hebben tot de beheeronderdelen van bepaalde functionaliteiten.
Zo kan hier bijvoorbeeld worden aangegeven of gebruikers/groepen het recht hebben om verbindingen of
databronnen aan te maken.

Hieronder volgt een uitleg per onderdeel:
Onderdeel

Omschrijving

Afbeeldingen

Gebruikers/groepen het recht geven om het afbeeldingenbeheervenster te openen en
hier wijzigingen in aan te brengen

Autorisatie

Gebruikers/groepen het recht geven om autorisaties in te stellen/aan te passen

Databronnen

Gebruikers/groepen het recht geven om databronnen aan te maken of te wijzigen

Field exports

Gebruikers/groepen het recht geven om Field Exports aan te maken

Instellingen

Gebruikers/groepen het recht geven om de projectinstellingen te wijzigen

Legenda

Gebruikers/groepen het recht geven legenda’s aan te maken en te wijzigen

Paspoort

Gebruikers/groepen het recht geven om paspoorten aan te maken en te wijzigen

Project

Gebruikers/groepen het recht geven de projectnaam en omschrijving aan te passen

Rapportages

Gebruikers/groepen het recht geven het rapportagebeheervenster te openen en
rapportages aan te maken en te wijzigen

Reset Project-ID

Gebruikers/groepen het recht geven om het project-id te mogen resetten.

Synchronisatie

Gebruikers/groepen het recht geven om het synchronisatievenster te openen en
synchronisaties uit te voeren

Verbindingen

Gebruikers/groepen het recht geven verbindingen aan te maken of te wijzigen
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Onderdeel

Omschrijving

Kopiëren/plakken

Gebruikers/groepen het recht geven om relationeel kopiëren te gebruiken

Lijstoverzicht datavelden
tonen

Gebruikers/groepen het recht geven om de knop Datavelden tonen te gebruiken

Mag rekenregels/
koppellijsten negeren

Gebruikers/groepen het recht geven om rekenregels/koppellijsten te negeren bij
het meervoudig wijzigen

Meervoudig wijzigen

Gebruikers/groepen het recht geven om meervoudige wijzigingen door te voeren

Lijstoverzicht verwijderen Mag objecten verwijderen vanuit het lijstoverzicht op basis van een gemaakt
objecten
filter
Standaard legenda

Gebruikers/groepen het recht geven een standaard legenda in te stellen voor
gebruikers/groepen

Standaard paspoort

Gebruikers/groepen het recht geven een standaard paspoort in te stellen voor
gebruikers/groepen

8.4 Uitvoer autorisaties
De uitvoerautorisaties zijn over verschillende tabbladen verdeeld. In het tabblad Verbindingen/Databronnen
kan per verbinding worden aangegeven of een databron mag worden getoond, of deze administratief mag
worden gemuteerd en of deze volledig mag worden gemuteerd.

Wanneer een databron op Geen toegang staat, wordt dit in een legenda getoond met een meldingendriehoek
. De databron staat nog wel in de legenda, maar wordt niet getoond op de kaart.
Wanneer de databron op Alleen kijken staat, wordt de databron wel getoond op de kaart, maar is het niet
mogelijk om een nieuw object op de kaart in te voeren. Het is ook niet mogelijk wijzigingen aan te brengen in
de administratieve data van al bestaande objecten.
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Als de autorisatie op Adm. Muteren staat, worden de objecten
op de kaart getoond. Dan is het niet mogelijk om nieuwe
objecten op de kaart te plaatsen, maar is het wel mogelijk om
van bestaande objecten de administratieve data te wijzigen.
Let op: Het is hierbij niet mogelijk om de functie Administratief
kopiëren te gebruiken, dit kan alleen bij volledig muteren.
Met Vol. muteren kunnen wel nieuwe objecten worden
aangemaakt. Daarnaast kan de administratieve data worden
aangepast.
In het tabblad Legenda’s staan alle legenda’s die zijn
aangemaakt in het project. Per legenda kan hier worden aangegeven of een gebruiker of groep toegang heeft
of wijzigingen mag aanbrengen.
Hetzelfde geldt voor de tabbladen Paspoorten en Rapporten. Ook hier kan per paspoort of rapport worden
aangegeven of een gebruiker of groep recht heeft een paspoort of rapport in te zien of te wijzigen.
Voor de rapportages geldt in de huidige situatie dat er geen verschil is tussen Uitvoeren en Volledig.
Rapportages kunnen worden uitgevoerd, of niet. Er is geen andere optie.
In het tabblad Add-ons kan per onderdeel van de betreffende add-on, de toegang voor de gebruiker of groep
ingesteld worden.
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9. Afbeeldingen & symbolen
Dit hoofdstuk beschrijft hoe afbeeldingen en symbolen kunnen worden ingevoerd en welke gegevens worden
getoond. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
•
•

Afbeeldingenbeheer;
Symbolenbeheer.

9.1 Afbeeldingenbeheer
Alle afbeeldingen die worden gebruikt in GBIdesktop worden opgeslagen en kunnen worden bekeken onder
Afbeeldingenbeheer. Ga hiervoor naar Applicatiemenu → Beheer → Afbeeldingen. Het
Afbeeldingenbeheervenster opent en toont alle afbeeldingen in GBIdesktop.
Hierbij wordt aangegeven:
• Foto ID: Unieke string;
• Naam: Naam van de afbeelding zoals die in de applicatie opgegeven is;
• Omschrijving: Hier kan een omschrijving van de afbeelding worden opgegeven;
• Oorspronkelijke naam: Dit is de naam zoals de afbeelding is geüpload;
• Groep: Groepen kunnen worden opgegeven om overzicht te houden en te kunnen sorteren. Ook
zijn deze noodzakelijk voor het paspoortveld Afbeeldingenkeuzelijst;
• Datum opslag: Dit is de datum waarop de afbeelding is geüpload;
• Breedte: Breedte van de afbeelding;
• Hoogte: Hoogte van de afbeelding;

9.1.1 Afbeeldingafmetingen
Om de performance te waarborgen is het noodzakelijk om afbeeldingen te verkleinen en te comprimeren.
Het is mogelijk om afbeeldingen standaard in een bepaald formaat en compressie te importeren. Ga hiervoor
naar Applicatiemenu → Instellingen → Afbeelding. Het volgende scherm wordt getoond:
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Hier kan worden aangegeven
wat de maximale hoogte en
breedte van een afbeelding
mag zijn. Als dit vinkje aanstaat,
worden grotere afbeeldingen
terug geschaald, zodat de
verhoudingen worden bewaard.
Bij Kwaliteit kun je de mate van
compressie instellen.
Het is mogelijk om bestaande
afbeeldingen achteraf
handmatig te verkleinen en
comprimeren. Dit kan per
individuele afbeelding door een
afbeelding te selecteren en de
breedte en hoogte van een
geselecteerde afbeelding aan de
rechterkant van het venster aan
te passen. De verhoudingen
blijven intact, als de breedte
wordt aangepast, wordt de
hoogte automatisch ook
aangepast.
Daarnaast is ook mogelijk om
meerdere afbeeldingen te gelijk
te verkleinen en comprimeren. Vink meerdere of alle afbeeldingen aan en klik op Verkleinen. Stel de gewenste
maximale hoogte en breedte en kwaliteit in en klik op OK.
9.1.2 Afbeeldingen importeren
Afbeeldingen kunnen worden geïmporteerd via het tabblad Import. Vul aan de rechterkant de locatie in waar
de applicatie moet zoeken naar afbeeldingen, hierbij kan ook worden opgegeven dat in onderliggende mappen
moet worden gezocht. Klik op Inlezen. De afbeeldingen die nog niet in het systeem aanwezig zijn, worden
ingelezen. Wanneer de applicatie ziet dat een afbeelding al aanwezig is, zal hij deze overslaan bij het inlezen.
Selecteer de
afbeeldingen die moeten
worden geïmporteerd en
klik op de knop
Importeren. De
afbeeldingen zijn nu
toegevoegd aan de
database en zichtbaar in
afbeeldingenbeheer.
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9.2 Symbolenbeheer
Alle symbolen die worden gebruikt in GBIdesktop worden opgeslagen en kunnen worden bekeken onder
Afbeeldingenbeheer → Symbolen.
Ga hiervoor naar het Applicatiemenu → Beheer → Afbeeldingen, tabblad Symbolen.
Het venster Symbolengalerij opent en toont alle afbeeldingen in GBIdesktop.
Hierbij wordt aangegeven:
• Foto ID: Unieke string;
• Oorspronkelijke naam: Dit is de naam waaronder de afbeelding is geüpload;
• Datum opslag: Dit is de datum waarop de afbeelding is geüpload;
• Breedte: Breedte van de afbeelding;
• Hoogte: Hoogte van de afbeelding.
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10. Field Export & synchronisatie
In GBIdesktop kunnen objectlagen geëxporteerd worden naar een GV6 Field-bestand. Dit GV6 Field-bestand is
een lokale (SQLite-)database, die op een veldcomputer met GeoVisia Field wordt geplaatst. Dit bestand wordt
gebruikt door inspecteurs om bijvoorbeeld bomen te inspecteren. Met Synchronisatie worden de met Field
gemuteerde gegevens vervolgens met het bronbestand gesynchroniseerd (zie paragraaf 10.3 Gegevens
synchroniseren).
Dit hoofdstuk beschrijft in de volgende paragrafen de Field Export en wat synchronisatie inhoudt:
•
•
•

Synchronisatie service inrichten;
Field Export maken;
Gegevens synchroniseren.

10.1 Synchronisatie service inrichten
In onderstaande screenshot zijn de synchronisatieservice-instellingen op de veldcomputer met GeoVisia Field
te zien.

De volgende instellingen zijn aan te passen:
Hostname: Hier wordt de locatie van de licentieservice ingesteld. Dit wordt ingesteld bij oplevering en staat in
het installatieverslag. Bij een Field Export op een veldcomputer moet hier ‘localhost’ ingesteld worden.
Port: Standaard is dit 10091, deze dient altijd open te staan.
Online URL: Adres van de broker waarnaar de data wordt verstuurd. Standaard is dit https://sync.dataquint.nl
Pakketgrootte: Standaard instelling. Deze wordt in principe niet aangepast.

GBIdesktop 6.3.5

83

Field Export & synchronisatie

10.2 Field Export maken
In GBIdesktop kunnen objectlagen worden geëxporteerd naar een GV6 Field-bestand. Dit bestand kan
bijvoorbeeld worden gebruikt door inspecteurs om bomen te inspecteren, vervolgens sturen zij hun
bevindingen in door te synchroniseren met het bronbestand (zie paragraaf 10.3, Gegevens synchroniseren).
Ga om een Field Export te maken
naar het Applicatiemenu →
Beheer → GeoVisia Field → Export
aanmaken.
Het venster Field Export wordt
geopend. Geef de legenda op die
moet worden gebruikt bij de Field
Export en kies vervolgens de
legenda-items die moeten worden
geëxporteerd. Ook de relationele
lagen kunnen mee worden
geëxporteerd.
Databronnen vanuit een
bestandsmap en URL-databronnen
worden automatisch meegenomen
in de Field Export. Deze zijn niet
aanwezig in de te selecteren
legenda-items maar worden wel
mee geëxporteerd.
Wanneer een databron vanuit een
bestandsmap wordt meegenomen
in de Field Export, wordt de link
naar de map geëxporteerd.
Mogelijk klopt het pad naar deze
map niet wanneer het project wordt geopend. De applicatie controleert of het pad nog klopt. Wanneer dit niet
het geval is, kijkt de applicatie of de map te vinden is in de map waar ook het projectbestand staat. Wanneer
gebruik wordt gemaakt van bestandmappen is het dus aan te raden om op het apparaat waarop de Field
Export wordt geopend, de bestandsmap naast het config-bestand te plaatsen. Zo is er toch toegang tot deze
data.
Vul een naam en omschrijving in en geef een exportlocatie op. Vul een geldigheidsdatum in (datum tot
wanneer de Field Export geldig is). Na deze datum zal het niet mogelijk zijn om de Field Export te gebruiken.
Wanneer een verlopen Field Export wordt opgestart,
verschijnt het volgende venster:
Een verlengingstoken kan door gebruikers met de
juiste autorisatie worden aangemaakt in het
synchronisatievenster (paragraaf 10.3.4 Verwerken
& foutafhandeling).
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Als dat data niet moet worden meegenomen bij de export, dan kan dit worden ingesteld met de vinkbox Incl.
data. Hierdoor is het voor een inspecteur mogelijk om nieuwe objecten op te voeren maar de aanwezige
objecten in het bronbestand zijn niet aanwezig in de Field Export. Het overzicht van de te exporteren objecten
staat in de kolom Aantal objecten. Zo kan worden gecontroleerd of de juiste selectie wordt geëxporteerd.

Voer een Naam en een Omschrijving in. De naam zal worden getoond bij het Field Export-overzicht bij
Synchronisatie. De omschrijving is om aan te geven om welke Field Export het gaat.
Met de knop Add-on configuratie is het mogelijk om de functionaliteiten van bepaalde add-ons in de Field
Export uit te schakelen. Dit geldt onder andere voor de add-on Logboek, Maatregeltoets en Workbench.
Met de knop Herstellen worden legenda-items uit de te maken Field Export verwijderd. Alle algemene
instellingen blijven gehandhaafd.
Klik op Export om de Field Export aan te maken. Er volgt een voortgangsscherm. Zodra de Field Export is
gemaakt, verschijnt een melding of de export wel of niet is gelukt. De Field Export is nu terug te vinden op de
aangegeven exportlocatie.

10.3 Gegevens synchroniseren
In het voorbeeld van de inspecteur die bomen controleert, moeten de bevindingen na afronding van de
inspectie worden gesynchroniseerd met het bronbestand, het project. Dit kan met Offline Synchronisatie of
Online Synchronisatie.
Ga naar het Applicatiemenu → Beheer → Field Export → Synchronisatie. Het volgende venster wordt
geopend:
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Bij het tabblad Overzicht zijn de databronnen per Field Export weergegeven. Het synchroniseren zelf vindt
plaats per databron. Dit betekent dat de (selecties op) databronnen van alle Field Exports worden
samengevoegd en als geheel worden gesynchroniseerd. Dit zorgt voor een overzicht van de doorgevoerde
mutaties per databron.
10.3.1 Online & offline synchronisatie
Na het maken van een Field Export kan per databron worden aangegeven of de synchronisatie plaatsvindt
volgens:
•
•

Online synchronisatie via een broker
Offline synchronisatie via bijvoorbeeld een USB stick.

Deze instelling kan worden gewijzigd via het tabblad Synchronisatiestatus. Per Field Export kan hier worden
bekeken welke databronnen zijn opgenomen. Wanneer Sync online wordt aangevinkt voor een databron,
wordt dit bij alle Field Exports doorgevoerd.

Achter de databronnen staat het aantal fouten (zie paragraaf 10.3.4 Verwerken & foutafhandeling) en
daarachter staat een vinkje voor Sync Online. Wordt het vinkje uitgezet, dan zal die betreffende databron niet
meer online kunnen worden gesynchroniseerd.
Het vinkje kan eenvoudig opnieuw worden geplaatst, waardoor de databron alsnog online kan worden
gesynchroniseerd.
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10.3.2 Exporteren
In zowel GBIdesktop als in Field
werkt het exporteren van
gemuteerde gegevens op
dezelfde manier.
Ga naar Synchronisatie →
Exporteren. Vink Versturen naar
Online Synchronisatie aan om
mutaties via Online
Synchronisatie te versturen. In
dat geval zijn alleen alle
databronnen te zien die ingesteld
zijn voor Online Synchronisatie.
Om mutaties via Offline
Synchronisatie versturen, vink
Versturen naar Online
Synchronisatie niet aan en geef een locatie voor het exportbestand op. Indien ingesteld, is de standaard
exportlocatie vastgelegd in Instellingen > Locatie.
Vink de lagen aan waarvan je de taken wilt exporteren. Met de vinkbox Alle taken kan per databron worden
bepaald of alle taken moeten worden geëxporteerd of alleen de taken die aangemaakt zijn sinds de laatste
keer dat er geëxporteerd werd. Dit vinkje hoeft normaal gezien niet aangevinkt te worden. Zet dit vinkje alleen
aan wanneer alle taken die zijn aangemaakt sinds het aanmaken van de Field Export, nog een keer moeten
worden verstuurd.
Klik op Exporteren. De export wordt uitgevoerd.
10.3.3 Importeren
Na de export kan de beheerder
van het bronbestand de
gewijzigde data importeren.
Hiervoor gaat hij naar
Synchronisatie → Importeren.
In het geval van een bestand
geeft de beheerder het pad op
waar het bestand staat. Voor
online synchronisatie moet het
vinkje worden aangezet. Hierna
verschijnen de taken die kunnen
worden geïmporteerd.

Klik op Importeren. Na het importeren wordt de volgende
melding getoond:
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10.3.4 Verwerken & foutafhandeling
Vervolgens moeten de taken worden verwerkt. Dit kan bij Synchronisatie → Verwerken.
Vink bij Verwerken aan van
welke databronnen de
geïmporteerde mutaties in
het bestand moeten worden
verwerkt. Als er fouten zijn
ontstaan bij het verwerken
van taken kan geprobeerd
worden om deze nogmaals te
verwerken. Zet hiervoor het
vinkje aan bij Incl. taken met
fouten. In het tabblad
Overzicht staat weergegeven
welke fouten zijn
geconstateerd.
De wijzigingen worden
doorgevoerd en vervolgens
op de kaart getoond.
Het kan voorkomen dat synchronisatieregels niet goed worden verwerkt. De oorzaak hiervan kan worden
opgezocht via Overzicht → Synchronisatiestatus. De objecten worden getoond per Field Export met het aantal
fouten.

Klik op de puntjes achter het aantal fouten om het venster Error beheer te openen. Dit venster toont alle
bundels met fouten, waarbij staat aangegeven wat de error is. Eventueel kunnen gegevens worden gewijzigd
met Zoeken en vervangen.
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Indien tijdens de export of synchronisatie fouten optreden, kan de log worden geraadpleegd via Overzicht →
Synchronisatiestatus. Hier staat ook de knop Actualiseren, waarmee opnieuw wordt gekeken naar het aantal
fouten en de status van de service wordt bijgewerkt.
10.3.5 Synchronisatie knop
Het importeren, exporteren en verwerken kan ook met één druk op een knop worden gedaan. Wanneer de
synchronisatie-instellingen juist staan, klik op het lint van Kaart op
Synchroniseren, waarna het systeem
kijkt of er te importeren taken aanwezig zijn, vervolgens of het objecten kan exporteren en tot slot worden de
taken verwerkt.
10.3.6 Field Exports verlengen of verwijderen
Bij het maken van een Field Export wordt een geldigheidsdatum opgegeven. Wanneer deze is verstreken, kan
de betreffende Field Export niet meer worden aangepast. Een inspecteur kan dan dus niet meer zijn
bevindingen registreren.
Het Overzicht van het venster Uitwisseling Field toont welke Field Exports zijn aangemaakt en welke niet meer
geldig zijn. Een Field Export die niet meer geldig is, heeft een rode kleur.
De Field Export kan worden verwijderd. Klik op de Field Export en vervolgens op Verwijderen. De Field Export is
nu verwijderd en kan niet meer worden gebruikt of teruggehaald.
Het is ook mogelijk de Field Export te
verlengen. Klik hiervoor op de Field Export en
vervolgens op de knop Verlengen. Geef een
nieuwe geldigheidsdatum op en klik op OK.
Onder de geldigheidsdatum staat een
Geldigheidstoken. Deze moet worden
doorgegeven aan de inspecteur, waarna hij
deze kan invoeren bij het opstarten van de
Field Export en vervolgens verder kan gaan met
zijn inspectie.
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11. Instellingen menu
In het menu Instellingen kunnen
verschillende instellingen worden
aangepast die betrekking hebben
op de werking van de applicatie. Ga
hiervoor naar het Applicatiemenu
→

Instellingen.

Het instellingenvenster wordt
geopend.
De volgende onderdelen kunnen
hier worden aangepast:
Applicatieinstellingen
• GPS: Hier kan het GPS systeem
worden ingesteld. Hier kan
worden aangegeven of
GBIdesktop gebruik moet
maken van de Windows-locatie
of van een externe GPS, en
kunnen de communicatie instellingen van deze externe GPS worden aangegeven.
Gebruikersinstellingen
• Stijl en scherminstellingen: Hier kan de stijl (het thema) van de applicatie worden aangepast. Met het
aanpassen van de stijl kunnen de look en feel van GBIdesktop worden aangepast. De gekozen stijl
wordt direct toegepast in de applicatie. Het resultaat is dus direct zichtbaar. Ook staat hier de knop
Standaardinstellingen terugzetten, waarmee alle scherminstellingen zoals beschreven in paragraaf
1.9 kunnen worden teruggezet.
• Debug: Hier kan worden aangegeven of debug-meldingen moeten worden getoond en of er gelogd
moet worden naar een bestand en/of systeemschema;
• Paspoort: Het paspoort kan zo ingesteld worden dat deze altijd in bewerkmodus wordt geopend, het
paspoort direct wordt geopend na het plaatsen van een nieuw object (tekenen), het paspoort niet
direct wordt gesloten na het opslaan ervan en het altijd openen van het eerste tabblad van een
paspoort;
• Locaties: Hier wordt aangegeven wat de standaard locatie moet zijn waar Field Export-bestanden en
exportbestanden vanuit het Lijstoverzicht moeten worden opgeslagen en waar externe foto’s kunnen
worden gevonden;
• Taal: Stel hier de taal in die GBIdesktop gebruikt om meldingen, menu’s en knoppen in weer te geven.
Op dit momoment is alleen nl-NL volledig werkend.
• Licentie: Hier staat de machinecode die nodig is om de licentie bij te werken. Ook staat aangegeven
welke add-ons in de licentie zijn geactiveerd.
• GPS: Hier kan de stijl waarop de stip van de GPS in de kaart wordt getoond worden aangepast. Het
betreft de kleur, het zoomlevel et cetera.
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Projectinstellingen
• Afbeelding: Geef hierin aan of foto’s die toegevoegd worden aan een paspoort verkleind moeten
worden als ze in het project worden toegevoegd. Het verkleinen van afbeeldingen kan nuttig zijn om
ruimtegebruik op de database te beperken. Geef vervolgens de maximale hoogte en breedte van de
afbeelding (in pixels) op.
• Locaties: Hier staan de locaties van foto’s en de locatie waar het project is opgeslagen;
• Synchronisatieservice: Hier kunnen instellingen voor de synchronisatieservice worden aangepast,
bijvoorbeeld waar de online broker zich bevindt;
• Zoeken: In GBIdesktop is het mogelijk om gebruik te maken van een locatieservice. Deze kan worden
gebruikt om een bepaalde locatie op de kaart op te zoeken. GBIdesktop maakt standaard gebruik van
de locatieservice van PDOK, maar deze service is niet standaard ingeschakeld. Schakel het vinkje
Locatie Service gebruiken in om gebruik te maken van deze service. De locatie van deze service staat
standaard al ingevuld. Om optimaal gebruik te maken van de locatieservice raadt GBIservices aan om
de gemeente- of plaatsnaam in te vullen bij Plaatsnaam. Deze instelling zorgt ervoor dat de
zoekopdracht die vervolgens gegeven wordt, beperkt wordt tot de ingevulde gemeente- of
plaatsnaam in plaats van heel Nederland. Geef vervolgens het zoomniveau aan waarbij de resultaten
van de zoekopdracht straks moeten worden getoond.
• PDF Export: Stel hier een logo in wat standaard gebruikt kan worden bij het maken van een PDF
Export.
Add-on instellingen: Deze is aanwezig wanneer er een add-on is geïnstalleerd. Hier staan de instellingen van
deze add-ons en kunnen ze worden gewijzigd. Voorbeelden van add-ons zijn het Logboek en Riooltekenen.
Zie voor een uitleg en het aanpassen van deze instellingen de aparte handleidingen van de individuele add-ons.
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12. Help & Info
Bij het gebruik van GBIdesktop kunnen zich mogelijk problemen aandienen waarvan de oorzaak niet direct is te
achterhalen.
Raadpleeg in dat geval het Tracer-venster door onder het tabblad Beeld op de knop
Tracer te klikken. De
meldingen die in het Tracer venster worden getoond, kunnen de helpdeskmedewerker helpen bij het oplossen
van het probleem. Bij elke melding wordt een tijdstempel gemaakt om te achterhalen wanneer een bepaald
probleem door de applicatie werd geconstateerd.
Daarnaast kunnen individuele
meldingen naar het klembord
gekopieerd worden met de
knop Klembord. Klik hiervoor
eerst op de melding en klik
vervolgens op de knop
Klembord. De melding kan dan
in een tekst-editor geplakt
worden (bijv. in Kladblok,
Word of Notepad++) om
opgeslagen te worden.

Bij het melden van een probleem bij de helpdesk
zal de helpdeskmedewerker altijd vragen naar het
versienummer van de applicatie. Deze informatie
is terug te vinden onder
Info in het tabblad
Beeld. Hierbij opent het informatievenster waarin
alle componenten met hun versienummer staan
weergegeven. Deze informatie kan worden
geëxporteerd naar een Excelbestand.
Hier staat ook om welke versie van GBIdesktop
het gaat, inclusief het software type. In het
voorbeeld hiernaast is dit GBI 6.3.4.2, 64-bits.
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