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1. Inhoud
De Geopunt-catalogus bevat de datasets, webservices en applicaties van het AGIV en
derde partijen die deze beschikbaar stellen voor het publiek.
Je gaat naar de catalogus door in de Geopunt-website bovenaan op de rubriek
Catalogus te klikken (zie

Figuur 1)

Figuur 1: Catalogus
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Zoals je kan zien bevat de cataloguspagina drie grote blokken met elk twee tabbladen.
Elk blok begint met een grote gele knop. Als je op deze knop klikt, ga je naar een
overzicht van alle beschikbare datasets, webservices en applicaties.
Het tabblad Recent geeft een overzicht weer van de meest recent gewijzigde of
toegevoegde items binnen deze rubriek.
Het tabblad Populair geeft dan weer een overzicht van de meest gebruikte items.

2. Zoeken in de catalogus
Bovenaan de pagina, onder de rubrieken, vind je een zoekvenster. Als je hierin klikt,
kan je een zoekopdracht intypen die je bevestigt door op Enter te tikken of door met je
muis te klikken op het vergrootglas.
Het resultaat wordt weergegeven in een nieuwe pagina. (zie Figuur 2)
Je ziet het woord Catalogus in het donker grijs aangeduid staan, dit wil zeggen dat je nu
alle resultaten ziet onder deze rubriek.
Wil je enkel de resultaten van bijvoorbeeld de datasets zien, dan klik je op die
subrubriek. De resultaten worden gefilterd en je ziet enkel deze resultaten.

Je kan ook de resultaten uit de andere rubrieken Geowijzer, Actualiteit en Over
Geopunt bekijken door er op te klikken.
Figuur 2: Zoeken in Geopunt

Je kan het zoeken nog verder verfijnen als je reeds Datasets of Webservices hebt
gekozen. Je krijgt dan nog een aantal criteria die je kan invullen om de resultaten nog
meer te beperken.
Voor Datasets zijn deze:
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Trefwoord: geef hier zelf een trefwoord op waar
je naar wil zoeken.
Dataset-type: kies hier ‘Dataset’ of ‘Datasetserie’
door op het pijltje te klikken en de juiste keuze te
selecteren.
Eigenaar: hier kan je een eigenaar intypen.
Naarmate je typt zal er een lijstje verschijnen dat
automatisch verder gefilterd wordt. Als je de juiste
eigenaar ziet, kan je deze aanklikken. Je kan er
zo verschillende selecteren.
Verdeler: hier kan je de verdeler selecteren op
dezelfde wijze als de eigenaar.
ISO-Categorie: kies hier de juiste categorie door
op het pijltje te klikken en de juiste keuze te
selecteren.
INSPIRE-thema: kies hier het juiste thema door
op het pijltje te klikken en de juiste keuze te
selecteren.
Toon enkel INSPIRE-datasets: selecteer de
check box indien je enkel INSPIRE-datasets wil
weergeven.

Voor Webservices zijn deze:

Trefwoord: geef hier zelf een trefwoord op
waar je naar wil zoeken.
Servicetype: kies hier het juiste servicetype
door op het pijltje te klikken en de juiste
keuze te selecteren.

3. Datasets
De catalogus van de datasets of datasetseries wordt gevoed door het metadatacenter
van GDI. Zonder metadata beschrijving kan er geen dataset of datasetserie in de
catalogus staan.
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Detailpagina van een dataset
Als je een dataset selecteert, dan krijg je de volgende detailpagina te zien (zie Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.)

Figuur 3: Detailpagina dataset in catalogus Geopunt
Elke dataset heeft zijn eigen metadata die meer informatie geeft over deze set. Je vindt
in de samenvatting de beschrijving van wat je in deze dataset kan terugvinden. Verder
kan je zien wie de eigenaar en de verdeler zijn en andere relevante informatie.
Als je op de knop ’Bekijk op kaart’ klikt, dan opent de Geopunt-kaartviewer en laadt
deze direct de gekozen dataset zodat je de informatie kan zien op de kaart.
Als je op ‘Download’ klikt, kom je in de downloadtoepassing van het AGIV terecht of op
de downloadpagina van Geopunt (zie Figuur 4).
In de AGIV-Downloadtoepassing kan je verschillende datasets in je winkelkarretje
stoppen en downloaden. Let wel op: sommige datasets zijn enkel beschikbaar voor
leden van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen.
Op de downloadpagina van Geopunt kan je de gewenste zippakketjes onmiddellijk
downloaden. Het gaat daar immers om Open Data die anoniem en gratis beschikbaar
staan van alle gebruikers.
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Als je op de knop ‘Metadata’ klikt, kom je in het Geopunt-Metadatacenter terecht, op de
juiste pagina van de metadata van de gekozen dataset.

Figuur 4: Downloaden Open data vanuit Geopunt - Metadataset van de dataset

Jouw dataset toevoegen
Je kan ook je eigen dataset toevoegen aan de catalogus als je deze wil delen met
andere gebruikers.
Hiervoor dien je de dataset te documenteren aan de hand van metadata. Je kan dit
doen via het Geopunt-Metadatacenter of via een metadatacenter van een
knooppuntpartner.
Meer info over wat metadata is en wat het belang er van is, vind je op de Geopuntwebsite bij Metadata in een notendop.
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4. Webservices
Detailpagina van een webservice
Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het internet) vanaf een
cliënt-computer (bijvoorbeeld de Geopunt-Kaarttoepassing) een dienst (service) op te
vragen (zie Figuur 5).

Figuur 5: Detailpagina van een webservice

Elke webservice heeft een detailpagina met informatie over deze service. Je vindt in de
samenvatting de nodige beschrijving over deze service. Verder kan je de
contactinformatie zien van de organisatie die de webservice aanbiedt en andere
relevante informatie.
Als je op de knop ’Bekijk op kaart’ klikt, dan opent de Geopunt-kaartviewer en wordt
deze webservice direct aangesproken zodat je de betreffende informatie kan zien op de
kaart.
Als je op de knop ‘Metadata’ klikt, kom je in het Geopunt-Metadatacenter terecht, op de
juiste pagina van de metadata van deze webservice.

Jouw webservice toevoegen
Je kan ook je eigen webservice toevoegen aan de catalogus als je deze wil delen met
andere gebruikers.
Hiervoor dien je de dataset te documenteren aan de hand van metadata. Je kan dit
doen via het Geopunt-Metadatacenter of via een metadatacenter van een
knooppuntpartner.
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Meer info over wat metadata is en wat het belang er van is, vind je op de Geopuntwebsite bij Metadata in een notendop.

5. Applicaties
In de catalogus van de applicaties vind je een hele reeks toepassingen van AGIV en
GDI-partners. Ook de kaarttoepassing van Geopunt staan hier meer in detail uitgelegd.

Figuur 6: Applicaties
Jouw applicatie toevoegen
Je kan ook je eigen applicatie toevoegen aan de catalogus als je deze wil delen met
andere gebruikers.
Hiervoor klik je op de applicaties pagina op de knop ‘Jouw applicatie toevoegen’.
Vervolgens opent er een formulier dat je moet invullen.
_________________________________________________________________
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