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Inhoudsopgave

Inleiding
Deze handleiding is opgesteld voor gebruikers van GBIdesktop 6.3.6. De handleiding geeft gebruikers inzicht in
de functionaliteiten van deze applicatie en hoe ze kunnen worden gebruikt. Voor GBI 6 is de applicatie
Pragmatisch Koppelvlak beschikbaar. Deze handleiding beschrijft de applicatie Pragmatisch Koppelvlak. Er zijn o
ok handleidingen beschikbaar voor onder andere GBIdesktop en GBIonline.
Mochten er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn dan kunnen deze tijdens kantoortijden (08.00 ‐
17.00 uur) worden gesteld aan de GBIservicedesk. Onze medewerkers van GBIservicedesk helpen je graag
verder. Ook opmerkingen over deze handleiding horen wij graag.
GBIservicedesk
Telefoonnummer: 0513 634 4444
E‐mail: support@gbiservicedesk.zendesk.com
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Inleiding

1. Pragmatisch koppelvlak
Om de uitwisseling van geografische informatie tussen Beheer en GEO te borgen, heeft DataQuint het
Pragmatisch Koppelvlak ontwikkeld als voorloper op de StUF-GEO uitwisseling.
Deze handleiding licht toe hoe het pragmatische koppelvlak dient te worden ingesteld om een correcte
uitwisseling tot stand te brengen tussen de dataset van de afdeling GEO en die van GBI.

1.1 Randvoorwaarden
Voordat het koppelvlak kan worden ingesteld, dient deze te zijn geïnstalleerd en dient de juiste view aanwezig
te zijn in de (GEO) database waarin de geografische objecten zijn opgeslagen. Deze informatie is bekend bij
DataQuint.

1.2 Nieuwe PKV verwijzing
Voor het koppelvlak is een apart PKV-schema met de juiste tabellen nodig. De tabellen kunnen niet toegevoegd
worden aan het bestaande systeemschema van GBI.
Vervolgens kan er via Menu  Nieuw een verbinding worden aangemaakt richting dit schema.
Hierna kan via Menu  Openen het aangemaakte pkvconfig bestand worden geopend.

1.3 Projecten
Als het Pragmatisch Koppelvlak is
opgestart, wordt het hoofdscherm
zichtbaar. Aan de linkerkant staat
een overzicht van alle projecten
die ingesteld in het PKV-schema
staan.
Bekijk de instellingen per project
door de verschillende projecten
aan te klikken.

1.4 Nieuw project
Via de knop Nieuw wordt een nieuw project toegevoegd. Verwijs hierbij naar de gv6config van het gewenste
project.

1.5 Instellingen
De instellingen per project zijn te verdelen in 5 verschillende stappen. De algemene instellingen, geografische
koppellaag, redline, verbindingen, en codes.
De algemene instellingen bevatten de volgende gegevens:
Project bestand – dit is een verwijzing naar het gv6config bestand. Mocht de locatie van de Oracle/Postgres
database veranderen, dan moet opnieuw worden verwezen naar de juiste gv6config.
Project id – dit is het unieke project ID binnen het Pragmatisch Koppelvlak.
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Naam – dit is de naam die in het overzicht wordt getoond.
Laatste check datum – Hier staat de datum waarop het koppelvlak voor het laatst heeft gedraaid voor dit
project.
Omschrijving – Hier kan een omschrijving van het project worden toegevoegd.
LET OP: Klik op Opslaan als er in één van de schermen wijzigingen worden aangebracht! Gebeurt dit niet, dan
gaan de onopgeslagen wijzigingen verloren.
1.5.1 Geografische koppellaag instellingen
Binnen het project moet de
PRAGM_KOPPELVLAK view
worden toegevoegd door een
verbinding, en vervolgens een
databron aan te maken.
Vervolgens kan binnen het
Pragmatisch Koppelvlak de
view als databron worden
gekozen.
LET OP: In het nieuwe Pragmatisch Koppelvlak is het niet nodig dat de view exact PRAGM_KOPPELVLAK heet.
Van deze naam mag worden afgeweken.
1.5.2 Redline
Voor alle mutaties die het
koppelvlak genereert, worden ook
regels weggeschreven in de
redlining. Deze laag is in te stellen
in het nevenstaande scherm.
Eventueel kunnen hier ook de
IMGEO attributen worden
benoemd, waardoor deze
attributen in de redlining worden
weggeschreven.
Ten slotte kan een filter worden
ingesteld. Hierdoor kunnen
nieuwe/gewijzigde/verwijderde
objecten worden uitgesloten van
het wegschrijven in de redlining.
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1.5.3 Codes
In het tabblad Codes kunnen de
verschillende BGT-codes worden gezet.
Er zijn verschillende manieren om deze te
importeren. Dit kan via een tekstbestand,
de geografische koppellaag, of een
template van het oude Pragmatisch
Koppelvlak (1.0.x).
Dit scherm toont tevens welke codes wel
of niet aan een verbinding zijn
gekoppeld.
1.5.4 Verbindingen
In het scherm met de verbindingen
worden alle databronnen van het
project getoond. Per databron kunnen
één of meer codes worden gekoppeld.
De geselecteerde codes worden als
vergelijking gebruikt met de BGT.
Ook moet er een IMGeo id veld worden
gekozen. Hierin wordt de verwijzende
BGT sleutel benoemd vanuit de
PRAGM_KOPPELVLAK view, per object.
Als laatste moet de laag actief worden
gezet. Zet hiertoe het vinkje bij Actief
aan. Vanaf dit moment doet de
betreffende laag mee in het Pragmatisch
Koppelvlak.

1.6 Applicatieinstellingen
Via Menu  Instellingen kunnen nog een aantal instellingen worden opgegeven. Het gaat hierbij om drie
verschillende instellingen, namelijk instellingen voor stijl en scherm, logging-instellingen en sync-instellingen.
1.6.1 Stijl en scherminstellingen
In dit scherm kan een andere stijl worden gekozen als lay-out.
1.6.2 Logging instellingen
Hier kan de loglocatie van de logbestanden worden veranderd. Iedere keer als het koppelvlak draait, wordt op
deze locatie een logbestand aangemaakt.
1.6.3 Sync instellingen
Bij dit scherm kan worden aangegeven hoeveel fouten er maximaal worden toegelaten voordat het koppelvlak
wordt afgebroken. Daarnaast kan er een maximale looptijd in uren worden opgegeven.
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1.7 Log
Wanneer het koppelvlak is uitgevoerd, wordt er een logbestand aangemaakt. Via het tabblad Log kunnen de
desbetreffende logbestanden worden uitgelezen.
In het logbestand staan alle uitgevoerde acties van het koppelvlak, plus eventuele foutmeldingen.

1.8 Uitvoeren koppelvlak
Als alle instellingen goed staan voor het koppelvlak, kan het koppelvlak worden uitgevoerd. Dit vergt twee
verschillende acties:
Via Geo controleren worden de mutaties vanuit de BGT doorgevoerd in de GBI-lagen.
Via Project controleren worden de lagen binnen GBI vergeleken met de actieve objecten in de BGT, en
gelijkgetrokken.
Vervolgens kan het koppelvlak op twee verschillende manieren worden uitgevoerd, handmatig of automatisch.
1.8.1 Handmatig uitvoeren
Via de knop Uitvoeren geselecteerd project kan het koppelvlak handmatig worden uitgevoerd. Vervolgens
kunnen twee verschillende acties worden gekozen, of beide acties met de knop BOR <> GEO.
1.8.2 Automatisch uitvoeren
Het koppelvlak kan ook worden uitgevoerd via een batchbestand. Hiervoor zijn de parameters als volgt:
f: bestandslocatie (incl. bestandsnaam en extensie) p: project guid t: type proces (GeoToBor = 0, BorToGeo = 1,
All = 9)
Bijvoorbeeld: f c:\temp test.pkvconfig p 12345-12345-12345-12345 t 0
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