Gebruik maken van een
Geopunt-mini-kaart – v3.1

Document versie 1.0
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1. Doelstelling
Via een aantal Geopunt-kaarttoepassing kan je kaarten, interessante plaatsen en
een aantal andere functionaliteiten van de toepassing integreren binnen een eigen
website. Hiervoor maak je gebruik van de ‘mini-kaart’ van de kaarttoepassing.
De kaarttoepassingen die zulke mini-kaart ter beschikking stellen zijn:
- Geopunt-kaart
- Hinder in kaart
- Hoogtekaart
- INSPIRE
- Waterlopen
2. Hoe maak je een mini-kaart?
Stap 0.
Stel zelf je kaart samen: selecteer de gewenste kaartlagen, teken de
gewenste figuren op de kaart, voeg een eigen kaart toe, zoek plaatsen op op de
kaart.
Stap 1.

Ga binnen de kaarttoepassing naar “Delen”

Stap 2.

Kies voor “integreer een mini-kaart in je eigen website”
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Stap 3.

Een pop-up toont de broncode van de mini-kaart

Stap 4.
Integreer in je eigen website
Pas de grootte van de mini-kaart eventueel aan.
Kopieer de broncode naar je eigen webpagina.
HTTPS: indien jouw website een HTTPS-website is, vervang dan in de src-URL http
door https vooraleer de broncode te integreren in jouw website.
Opmerking: lees zeker vooraf de gebruiksvoorwaarden (zie ‘Over Geopunt’ >
‘Disclaimer’) als je zelf Geopunt-data wil publiek stellen via je webpagina.
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Stap 5.

Voorbeeldweergave mini-kaart

Gebruik CTRL-C om de HTML-code te kopiëren, open deze in een nieuwe tab en inkorten tot
(doorstreepte zaken verwijderen)
<iframe
src="https://maps.geopunt.be/resources/apps/Minimaps_interface/index.html?lang=nl&id=e4c86c
af62703ee7016270750d560000" width="500" height="500" ></iframe>
en deze ingekorte URL plakken in een nieuw tabblad van je browser.
Het resultaat ziet er zo uit:
https://maps.geopunt.be/resources/apps/Minimaps_interface/index.html?lang=nl&id=e4c86caf627
03ee7016270750d560000
Deze URL kan je dan delen via mail.
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3. Wat heeft de mini-kaart mee van zijn originele kaarttoepassing?
Dit is afhankelijk van wat de originele kaarttoepassing heeft aan functionaliteiten.
Heeft de originele kaarttoepassing een bepaalde functionaliteit uit onderstaande lijst
niet, dan kan ze ook niet mee overgenomen worden in een mini-kaart.
Dit is de lijst van wat voorzien is voor mee te nemen in een mini-kaart:
- het gebied van de kaart dat zichtbaar: diep ingezoomd of weinig ingezoomd;
de gekozen achtergrond;
- aangeduide kaarten via het kaartenpaneel;
- gevonden locaties getoond op de achtergrondkaart;
- getekende geometrieën;
- eigen toegevoegde kaarten.
Tip: best zoom je vooraf zo goed mogelijk in naar de plaats op de kaart die je via
zo’n mini-kaart wil meenemen, kies je een gepaste achtergrond en duid je eventueel
kaarten of specifieke plaatsen aan. Start pas dan met “Delen”.

4. De mini-kaart geïntegreerd binnen je website
Hier zie je een voorbeeld van een mini-kaart welke binnen een eigen website is
geïntegreerd.
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5. Functionaliteiten van een mini-kaart
De mini-kaart bevat de achtergrond die je vooraf had gekozen in de kaarttoepassing,
evenzo de gekozen kaarten, locaties of routes.
Je kan op de mini-kaart zelf:
- Zoeken naar een adres of gemeente
- Zoeken naar een interessante plaats
- In- en uitzoomen op de kaart
- Een legende raadplegen
Klik op het Geopunt-icon onderaan links om vanuit de mini-kaart naar
www.geopunt.be website te gaan.
Klik op de “Gebruiksvoorwaarden” onderaan rechts voor het gebruikersrecht van de
gegevens die je toont via de mini-kaart.

EXTRA

1. Wanneer gebruik ik “Delen van een URL”, wanneer gebruik ik “Integreer
een mini-kaart in uw eigen website”, wanneer spreek ik een kaarttoepassing
aan met parameters?
Zie hiervoor de handleiding ‘Gebruik maken van parameters bij Geopuntkaarttoepassingen’

2. Browsers
-

Voor gebruik van de mini-kaart met een Browser IE 10.0 en je ondervindt
problemen met het laden van de mini-kaart binnen de iframe, vink bij
internetopties ‘Foutopsporing in scripts uitschakelen (Internet Explorer)’, af.

ANNEX:
-

Vanaf nu is het mogelijk om Geopunt-minikaarten toe te voegen aan een
eigen website die enkel HTTPS ondersteunt.
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