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Versmelting Geopunt-kaart en Geopunt-kaart pro tot één Geopunt-kaart
en een nieuwe kaarttoepassing “INSPIRE”
Beide toepassingen zijn versmolten tot één enkele kaarttoepassing Geopunt-kaart.
De INSPIRE-kaarten welke voorheen gekozen konden worden binnen Geopunt-kaart
pro zijn nu voorhanden in een nieuwe kaarttoepassing INSPIRE.
Deze versmelting van deze 2 kaarttoepassingen betekent dat alle URL’s die via
‘Delen’ opgemaakt zijn voor de kaarttoepassing Geopunt-kaart pro niet meer
werken. Gebruik vanaf heden de kaarttoepassing Geopunt-kaart of de
kaarttoepassing INSPIRE (specifiek voor INSPIRE-kaarten) om te delen.

Via het keuzevenster van kaarttoepassingen een andere kaarttoepassing
kiezen neemt locaties, achtergrond en grootte van de kaart mee over
naar de gekozen kaarttoepassing.
Heb je in de kaarttoepassing waar je van vertrekt een aantal plaatsen aangeduid (
een adres, een interessante plaats, een perceel, coördinaten ) en je verandert van
kaarttoepassing, dan zal je merken dat deze plaatsaanduidingen mee over gaan. Zo
ook de achtergrondkaart en de schaal waarop je was ingezoomd, deze blijft
behouden.
Let wel op: wanneer een achtergrondkaart niet gekend is binnen de kaarttoepassing
waar je landt, dan zal de standaard achtergrondkaart van de kaarttoepassing
getoond worden.

Uitbreiding van de suggestielijst
Gebruik je het zoekveld bovenaan om een interessante plaats op te zoeken, dan zie
je in de lijst met suggesties niet enkel naam en adres van de interessante plaats
maar ook de categorie waartoe de interessante plaats behoort.

Zoeken via perceelnummer
In bepaalde kaarttoepassingen is het mogelijk om het nummer van een perceel op te
bouwen wanneer volgende gegevens gekend zijn:
- Gemeente waar het perceel ligt
- Afdeling
- Sectie
- Perceelidentificatie
Gebruik hiervoor de knop
die zich bevindt in de gele balk bovenaan en kies uit
de voorgestelde waarden. Na keuze wordt adres en perceelnummer berekend en
kan het perceel op de kaart getoond worden.
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Tekenen in de kaarttoepassing ‘Vergelijk kaarten’
Tekenen kan enkel op het rechtse kaartbeeld, maar de getekende figuur verschijnt
zowel op het linkse als op het rechtse kaartbeeld.

Instellen van de transparantie van kaarten
Op het ‘Kaarten en plaatsen’-venster onder ‘Mijn selecties’ kan de transparantie van
elke kaart of interessante plaats apart ingesteld worden via een knop

.

Afdrukken
Er zijn nu een aantal instellingen mogelijk vooraleer de kaart af te drukken:
- Oriëntatie van de uitprint: kies staand of liggend (deze keuzemogelijkheid is
niet voor alle kaarttoepassingen voorzien).
- Type van de uitprint: kies als PDF-file of als PNG-file. Indien gekozen wordt
voor PNG dan is de grootte van de afbeelding ongeveer 50 kb groot.
- De uitprint een zelfgekozen titel geven. Deze titel verschijnt bovenaan de
uitprint op elke pagina.
- Een extra omschrijving meegeven kan nu ook, welke onder de kaart van de
uitprint zal verschijnen.
- Heb je een route getekend op de kaart, dan kan je indien gewenst deze ook
mee afdrukken, samen met de routebeschrijving.
- Heb je een hoogteprofiel getekend op de kaart, dan kan je indien gewenst dit
hoogteprofiel ook mee afdrukken.
Ook het resultaat van de uitprint in zijn geheel is verfraaid.

Legende van kaarten die beschikbaar zijn als PDF
Voor sommige kaarten wordt een PDF ter beschikking gesteld via de knop ‘Legende’
op de kaarttoepassing. Welke kaarten volledige PDF’s als legende hebben, zie
hiervoor onder ‘Over Geopunt’ rubriek ‘Bronnen’

Meer info over de gemeente
Wanneer je een plaats op de kaart aanklikt, dan zie hier een nieuwe link ‘meer info
over <naam van de gemeente>’ Klik je op deze link dan wordt een rapport in PDF
geopend met info over de gemeente. In het document zelf vind je terug op welke
periode de gerapporteerde data betrekking heeft.
Rubrieken in dit rapport:
- Demografische kenmerken
- Bestuurskracht
- Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
- Economische kerncijfers
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Levensomstandigheden

Gebruik maken van parameters
Het is mogelijk om een kaarttoepassing te openen met een aantal parameters en
gepaste parameterwaarden. Zie hiervoor ook de aparte handleiding ‘Gebruik maken
van parameters bij Geopunt kaarttoepassingen’

Coördinaten venster
Een punt op de kaart kan nu in verschillende coördinaten stelsels getoond worden.
Klik hiervoor op de knop
onderaan het scherm. Beweeg vervolgens met de muis
naar de plaats op de kaart waarvan je de coördinaten wenst te kennen.

Coördinaten van een punt op de kaart
Klik je op een punt op de kaart dan opent het info-paneel zich. Er wordt hier een
nieuwe knop
getoond. Deze knop opent het coördinaten venster en
geeft de coördinaten weer van het aangeduide punt op de kaart.

Verdere styling
Een aantal vensters en knoppen werden verfraaid. Aanklikbare knoppen hebben nu
een gele achtergrond. Zo ook bijvoorbeeld het ‘Kaarten en plaatsen’-venster. De lijst
van kaarten en ‘Mijn selecties’, waar je terugvindt welke plaatsen je hebt aangeduid
of welke kaarten je gekozen hebt, zijn nu ondergebracht in twee afzonderlijke Tabbladeren
Kies je een kaart of plaats, dan zie je het Tabblad ‘Mijn selecties’ geel oplichten,
telkens een nieuw item hier wordt toegevoegd.

Info-modus knop

Onderaan de reeds bestaande kaarttoepassingen was voorheen een knop
zichtbaar. Deze is verwijderd. Bij aanklikken van een punt op de kaart opent het infopaneel van de plaats zich altijd, tenzij je bezig bent met een routeberekening, meten,
tekenen of opvragen hoogteprofiel.
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Let wel op: de knop
bestaat nog wel voor alle kaarttoepassingen die info
geven over wat in de buurt van een punt op de kaart terug te vinden (zie ook

‘Nieuwe kaarttoepassing ‘Wonen en leven’) Klik op deze knop
deze type kaarttoepassingen het venster met deze buurt-informatie

opent voor

Genummerde iconen op de kaart
Gevonden plaatsen op de kaart krijgen een genummerd icoon bijvoorbeeld

,

, … in plaats van voorheen
. Ook in het venster ‘Mijn selecties’ vinden we
nu genummerde iconen terug. Op die manier is duidelijker welk icoon bij welke
aangeduide plaats hoort.

Info over getoonde kaarten opvragen via links
Wanneer je één of meerdere kaarten boven een achtergrondkaart legt dan kan je
voor een aangeklikt punt geografische informatie over de kaart opvragen via
getoonde links. Klik hiervoor op een punt op de kaart. Het info-paneel opent zich en
toont een link met de naam van de kaart. Klik op deze link en info over de kaart op
het specifiek aangeduide punt wordt getoond.
Voor experts:
Ook al is de getoonde kaart afkomstig van een WMTS-Service, de informatie die hier
getoond wordt kan gehaald worden uit een bijbehorende WMS-Service.

Opladen van KML-files en tonen van deze info op een achtergrondkaart
Het is mogelijk files op te laden van het type KML en de info in deze file te
visualiseren op de kaart.
op het ‘Kaarten en plaatsen’-

Klik hiervoor op de knop
venster..
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De kaarttoepassing ‘Hinder in kaart’ uitgebreid
•
Zoom je voldoende in op de kaart, dan zie je nu de geometrie van de hinder.
die veroorzaakt wordt of zal worden, afhankelijk van de ingestelde periode bij
‘Verfijnd zoeken’.
•
Het is mogelijk de kaart met aangeduide hinder af te drukken. Zie hiervoor ook
de paragraaf over ‘Afdrukken’
•
Het is mogelijk de detail van een hinder af te drukken: de kaart, de
identificatie, de omleidingen, de contactgegevens. Klik hiervoor op een hinder-icoon
op de kaart en vervolgens op het Afdrukken-icoon rechts boven.
•
Terugkerende hinder wordt duidelijk aangegeven wanneer je met de muis over
het icoon beweegt. Klik je op het icoon van een terugkerende hinder, dan zie je ook
een kalender met de specifieke periodes wanneer de hinder zich voordoet.
•
Wanneer hinder dicht bij elkaar ligt dan wordt deze voorgesteld in een icoon
met een cijfer. Werkopdrachten met ernstige hinder vormen één ‘cluster’-icoon in
rood en werkopdrachten met niet-ernstige hinder vormen één ‘cluster’-icoon in
donkergeel. Voorheen was deze opsplitsing bij clusters er niet
•
Delen van een kaart neemt de ingestelde criteria via ‘Verfijnd zoeken’ mee in
de URL of mini-kaart. Bijvoorbeeld instellen periode ‘vandaag + 1 maand verder’, de
kaart vervolgens delen en de gedeelde URL of mini-kaart aanklikken of gebruiken
een 10-tal dagen later, dan zal deze hinder weergeven van die dag + 1 maand
verder.
•
Je kan nu ook het detailscherm van een hinder oproepen met de parameter
GIPODID. Dit is het unieke identificatie nummer van een hinder zoals gekend binnen
AGIV.
Bijvoorbeeld:
http://www.geopunt.be/kaart?lang=nl&app=Hinder_in_kaart_app&GIPODID=<een
waarde voor het GIPODID> (de woorden ‘Hinder’, ‘in’, ‘kaart’, ‘app’ gescheiden van
elkaar door ‘_’)
Additioneel kan gebruik gemaakt worden van de parameter ‘maximize’. Vul aan in de
voorbeeld URL
http://www.geopunt.be/kaart?lang=nl&app=Hinder_in_kaart_app&GIPODID=<een
waarde voor GIPODID>&maximize=1 dan wordt de detail van de hinder geopend
zonder de Geopunt-hoofding.

Nieuwe kaarttoepassing ‘Wonen en leven’
‘Wonen en leven’ is de eerste in een rij van nieuwe kaarttoepassingen die zich
focussen op informatie weergeven rond een thema in de buurt van een plaats. Deze
kaarttoepassing groepeert kaarten en interessante plaatsen die allen betrekking
hebben op wonen en leven in Vlaanderen
Net zoals bij andere kaarttoepassingen kan je een adres, perceel of interessante
plaats opzoeken. Wanneer de gewenste plaats is aangeduid op de kaart, dan zie je
in een Info-venster rechts voor verschillende categorieën de meest nabije plaatsen,
dit alles binnen een straal van 1 km. Je kan deze straal verkleinen naar 200 of naar
500 m of vergroten naar 5 of naar 10 km.
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Klik je op één van voorgestelde plaatsen dan krijg je meer info te zien over de plaats
zelf.

Het ‘Info’-venster kan je openen en sluiten via de knop

.

Je kan informatie in de buurt van een plaats ook op vragen voor elk willekeurig punt
op de kaart in Vlaanderen. Klik op het punt en vervolgens op de knop
.
Zie voor deze nieuwe kaarttoepassing ook de handleiding ‘Wonen en leven’ in PDF
formaat.
Route
Nadat je een route berekend hebt en je klikt op de getekende route op de kaart, dan
wordt een bestemming toegevoegd en de routebeschrijving wordt eveneens
herrekend.

ANNEX
Aanvulling documentversie 3.1 t.ov. 3.0 : paragraaf Route
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