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Inleiding
Dit document beschrijft de toegevoegde LCMS functionaliteit als onderdeel van de LCMS2016v2
release. De nieuwe functionaliteit wordt beschreven voor LCMS Tekst, Plot en Viewer. In Centraal
Gebruikersbeheer (CGB) is geen functionaliteit toegevoegd.
Alle bugs die opgelost worden tijdens het uitgebreide testproces na afloop van de sprints zijn terug
te vinden in Mantis. Deze worden niet beschreven in dit document.
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1 LCMS Tekst toevoegingen
1.1

LCMS aan wettelijke eisen laten voldoen: GRIP 5 en GRIP Rijk
De functionaliteit ‘LCMS aan wettelijke eisen laten voldoen: GRIP 5 en GRIP Rijk’ voegt de opties
GRIP 5 en GRIP Rijk toe aan zowel Tekst als Plot. Op alle plekken waar de GRIP-status wordt
getoond of waar deze kan worden ingesteld of aangepast zijn nu de opties GRIP 5 en GRIP Rijk
beschikbaar. Zie de 2 screenshots hieronder voor een voorbeeld in Tekst en in Plot.

1.2 Profiel eigen organisatie
De functionaliteit ‘Profiel eigen organisatie’ biedt de mogelijkheid aan beheerders om een profiel
aan te maken waarmee een gebruiker strikt beperkt wordt tot zijn eigen organisatie. Het is voor
deze gebruiker niet mogelijk om activiteiten of andere informatie van buurorganisaties te bekijken
(behalve in het geval dat zowel de eigen organisatie als een buurorganisatie bij een activiteit
betrokken is).
Een extra bevoegdheid genaamd ‘Alleen rechten voor
profielorganisatie’ is toegevoegd aan een profiel. Een gebruiker die
inlogt met een profiel met deze bevoegdheid kan geen gegevens
zien uit buurorganisaties. Concreet betekent dit het volgende:


De gebruiker krijgt binnen Tekst in het scherm met de
activiteitenlijst geen optie meer krijgt om te kiezen voor ‘Eigen
organisatie en omliggende organisaties’.



De zoekfunctionaliteit binnen Tekst zoekt automatisch alleen nog binnen de eigen
(profiel)organisatie.



Importeren van velden of pagina’s binnen de eigen omgeving is beperkt tot activiteiten uit de
eigen organisatie. Dit geldt overigens niet voor activiteiten uit externe omgevingen.



In Plot kan de gebruiker alleen activiteiten openen of koppelen uit zijn eigen organisatie.



Er zijn geen veranderingen voor het kiezen van betrokken organisaties bij aanmaken van een
activiteit, de actie- of berichtenmodule of Onderhoud.
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1.3 Actiemodule aanpassingen
Uit het oogpunt van gebruiksgemak zijn twee kleine aanpassingen aan de Actiemodule in LCMS
Tekst gemaakt.


Direct focus op veld samenvatting
Bij het aanmaken van een nieuwe actie staat de cursor al automatisch in het veld
‘Samenvatting’ waardoor de gebruiker onmiddellijk kan starten met typen.



Lijst van acties van 10 naar 15
Het aantal acties dat gelijktijdig getoond worden in het overzichtscherm van acties is
verhoogd van 10 naar 15 acties.
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2 LCMS Plot en Viewer
toevoegingen
2.1 WMS legenda tonen in Plot en Viewer
De functionaliteit ‘WMS legenda tonen in Plot en Viewer’ maakt het mogelijk dat voor elke
getoonde WMS laag de legenda wordt getoond in Plot en Viewer. Met behulp van deze legenda is
het een stuk eenvoudiger om de gebruikte symbolen, lijnstijlen en andere objecten binnen een
WMS laag te begrijpen.
Legenda tonen in Plot
LCMS Plot zal voor elk van de geselecteerde lagen uit de WMS laag die wordt toegevoegd in het
Instellingenscherm van Plot, de legenda ophalen van de WMS server.

De legenda’s van de geselecteerde geolagen worden in dezelfde volgorde getoond in de nieuwe
tab ‘Legenda’.
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Elke legenda kan in deze tab worden in- en uitgeklapt. Zodra een geolaag wordt uitgevinkt of
verwijderd, wordt de legenda niet langer getoond. Als een laag geen
legenda heeft dan wordt dit aangegeven door een symbool in de
legenda tab. Zie het screenshot hiernaast.
Legenda tonen in Viewer
Ook LCMS Viewer bezit nu de functionaliteit om de legenda van
een toegevoegde WMS laag te tonen. Voor elke toegevoegde (en
tevens aangevinkte) laag binnen Overige informatielagen wordt de
legenda getoond binnen het Legenda uitklapvenster aan de
rechterkant van het scherm. Mocht een legenda niet bestaan voor
een bepaalde laag, dan wordt deze niet getoond (in tegenstelling tot
Plot waar een niet-bestaande legenda wordt getoond door middel
van een symbool).

2.2 Delen Grafisch Beeld
De functionaliteit ‘Delen Grafisch Beeld’ maakt het mogelijk om Plot tekeningen van verschillende
activiteiten te koppelen, samen te tonen in Plot en vervolgens (zichtbaar voor alle gebruikers
binnen de activiteit) ook samen te tonen in de Viewer. De gekoppelde tekeningen zijn read-only en
kunnen niet worden aangepast.
Selecteren van te koppelen beeld in Plot
Een Plot gebruiker met permissie ‘Plotter geavanceerd’ of ‘Informatiemanager’ heeft de
mogelijkheid om een andere activiteit te koppelen.
Allereerst dient de gebruiker zelf een activiteit geopend te
hebben. Vervolgens kan de gebruiker door middel van de
knop ‘Activiteit koppelen’ een activiteit selecteren waarvan
hij bijbehorende tekening aan z’n ‘eigen’ tekening kan
koppelen.
De activiteit die gekoppeld kan worden, kan van alle LCMS omgevingen komen waar de gebruiker
toegang tot heeft (ingesteld in CGB).
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In het dropdownmenu bovenaan het scherm
‘Activiteit koppelen’ kan de omgeving
worden gekozen. Op basis van deze keuze
wordt de lijst met activiteiten opgehaald
waar de gebruiker toegang tot heeft. Door
nu een activiteit te selecteren en vervolgens
op de ‘Koppelen’ knop te klikken, wordt de
tekening van de gekozen activiteit
gekoppeld aan de tekening van de huidige
activiteit.

Weergave van gekoppelde activiteit(en) in Plot
Zodra een activiteit wordt gekoppeld, wordt deze activiteit zowel getoond op de kaart als in het
Lagen menu. Dit geldt niet alleen voor de gebruiker die de koppeling aanmaakt. De koppeling
wordt opgeslagen voor alle gebruikers. Dit betekent dat alle gebruikers die een activiteit openen
waar een of meerdere activiteiten aan gekoppeld zijn, deze gekoppelde activiteiten kunnen zien.
Wel geldt dat de gekoppelde tekeningen standaard uitstaan, dus eerst aangevinkt moeten worden
zodat ze ook daadwerkelijk op de kaart worden getoond.

In het lagen menu kunnen gekoppelde activiteiten worden herkend aan het
symbool. Bovendien
wordt de naam van een gekoppelde tekening uit andere LCMS omgevingen aangevuld met
“[<naam omgeving>]”.
Gekoppelde tekeningen zijn read-only en kunnen niet worden aangepast. Wel is het mogelijk om
de verschillende lagen van de tekeningen aan- of uit te vinken om daarmee te bepalen wat er op
het scherm zichtbaar is.
Weergave van gekoppelde activiteit(en) in Viewer
Als een activiteit waaraan andere activiteiten zijn gekoppeld, wordt geopend in de Viewer, dan
wordt zowel de activiteit als de gekoppelde activiteiten getoond. De gekoppelde activiteiten worden
op vergelijkbare wijze als in Plot aangeduid met het symbool. De gebruiker kan zelf beslissen
welke gekoppelde activiteiten en welke tekenlagen hij wil zien.
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Delen Grafisch Beeld - Ontkoppelen van activiteit in Plot
Een gekoppelde activiteit kan door een gebruiker in Plot ook ontkoppeld worden. Daarvoor dient de
gebruiker de gekoppelde activiteit te selecteren in het Lagen paneel (de activiteitsnaam wordt
hierdoor geel gearceerd) en vervolgens op het rode kruis te klikken. Er verschijnt dan een melding
waarin de gebruiker moet bevestigen dat hij inderdaad de tekening wilt ontkoppelen. Als hij dit
bevestigt, dan verdwijnt de activiteit uit het Lagen menu en van de kaart.

Delen Grafisch Beeld – Update proces van gekoppelde activiteit
Het laatste nog ontbrekende onderdeel van Delen Grafisch Beeld is het automatisch updaten van
gekoppelde activiteiten. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat wijzigingen in gekoppelde activiteiten
automatisch worden getoond in zowel Plot als Viewer. Met andere woorden, niet alleen de tekening
van de activiteit zelf wordt nu automatisch ge-update in Plot en Viewer, maar ook alle tekeningen
van de activiteiten die gekoppeld zijn.
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2.3 Positie van export-scherm JSON wijzigen
De functionaliteit ‘Positie van export-scherm JSON wijzigen’
zorgt ervoor dat het scherm dat opent na selecteren van de
opties ‘Exporteer JSON naar schijf’ of ‘Importeer JSON naar
schijf’ naast het rechterpaneel zichtbaar wordt. Het overlapt
daarmee niet langer met het rechterpaneel.

2.4 Nieuwe aardbeving iconen in Plot
Er zijn nieuwe iconen toegevoegd aan Plot. De 13 nieuwe
iconen zijn toegevoegd aan de tab ‘Overige’. Zie het
screenshot hiernaast voor een overzicht van de beschikbare
iconen.
.

2.5 Koppelen externe kaartlagen Grafisch Beeld
De functionaliteit ‘Koppelen externe kaartlagen Grafisch Beeld’ maakt het mogelijk om externe
kaartlagen in Plot te koppelen aan een activiteit waardoor deze kaartlagen zichtbaar worden in Plot
of Viewer bij andere gebruikers van deze activiteit. Het grote voordeel hiervan is dat gebruikers niet
langer elk voor zich een externe kaartlaag hoeven op te zoeken in Plot of Viewer, maar dat dit nu
eenmalig door een Plotter kan gebeuren.
Koppelen van externe kaartlagen in Plot
Toevoegen van een externe kaartlaag werkt nog hetzelfde als
voorheen. Een gebruiker dient in de tab Geolaag op het ‘potlood’
te drukken om daarmee een of meerdere externe kaartlagen te
selecteren binnen de ingestelde kaartserver(s). Deze kaartlagen
verschijnen in de tab Geolaag en worden standaard zichtbaar op
de kaart (aangenomen dat de gebruiker voldoende is
ingezoomd).
Een gebruiker die de bevoegdheid ‘Plotter geavanceerd’ of ‘Plotter gevorderd’ heeft, heeft een
extra mogelijkheid gekregen, namelijk het koppelen van een externe kaartlaag aan de activiteit.
Door te klikken op het orange koppelsymbool ( ) koppelt de gebruiker de kaartlaag aan de
activiteit. Het koppelsymbool verandert hierdoor van kleur en wordt groen om aan te geven dat het
koppelen geslaagd is ( ). Elke andere gebruiker die deze activiteit geopend heeft in Plot of Viewer
zal deze kaartlaag nu automatisch erbij krijgen.
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Het is niet mogelijk om een geolaag
die gekoppeld is aan de activiteit,
nogmaals toe te voegen. Reeds
gekoppelde lagen worden in het
scherm voor het toevoegen van
geolagen getoond met een
‘koppeling geslaagd’ icoon ( ).
Ontkoppelen van externe kaartlagen in Plot
Een externe kaartlaag die gekoppeld is aan een activiteit kan vanzelfsprekend ook ontkoppeld
worden in Plot. Hiervoor klikt een gebruiker op het groene koppelsymbool ( ) bij een specifieke
kaartlaag.
Vervolgens krijgt de gebruiker een waarschuwing te zien
waarbij de gebruiker wordt gevraagd of hij zeker weet of hij
de laag wil ontkoppelen. Als de gebruiker op OK drukt, dan
gebeurt het volgende:



De kaartlaag wordt ontkoppeld van de activiteit. Dit heeft als gevolg dat deze kaartlaag
automatisch bij alle gebruikers van deze activiteit verdwijnt uit Plot en Viewer.
De gekoppelde laag wordt ook bij de gebruiker zelf uit de Geolaag tab verwijderd.

Let op!
De reden dat een gekoppelde laag niet teruggezet wordt als lokale laag voor de gebruiker die
de laag ontkoppelt, is dat deze laag niet altijd beschikbaar zal zijn voor de gebruiker. De
ontkoppelde kaartlaag hoeft niet beschikbaar te zijn op een van de ingestelde servers in het
Instellingenscherm en daarnaast is het mogelijk dat een gekoppelde laag niet toegankelijk is.
Omgaan met niet toegankelijke kaartlagen
Een externe kaartlaag kan om verschillende redenen niet toegankelijk zijn. Als een gebruiker een
gekoppelde kaartlaag niet kan openen, dan verschijnt een rood uitroepteken voor de laag, en kan
de gebruiker door met z’n muiscursor op het uitroepteken te gaan staan, zien wat het probleem is.
Dit uitroepteken kan om een van de volgende drie redenen verschijnen:
 De URL van de geolaag is niet (meer) bereikbaar vanuit de machine van de gebruiker.
 De geolaag komt uit Geo4OOV en de gebruiker heeft onvoldoende rechten om de laag te
mogen bekijken.
 De laag is beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord (basic authentication) en
de gebruiker heeft geen geldige gebruikersnaam en wachtwoord combinatie ingevoerd.
Merk op dat een gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren bij het voor
de eerste keer weergeven (aanvinken) van de laag.
Tonen van gekoppelde kaartlagen in Viewer
Gekoppelde kaartlagen worden in de Viewer getoond in
het venster ‘Thema- en tekenlagen’ samen met de
tekenlagen van de activiteit. De gekoppelde kaartlagen
worden altijd onderaan getoond.
Standaard staan de gekoppelde kaartlagen niet getoond
(aangevinkt) bij opstarten van de Viewer.
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Automatische synchronisatie van gekoppelde kaartlagen (update mechanisme)
Als een kaartlaag aan een activiteit wordt gekoppeld in Plot, dan wordt deze laag automatisch
gesynchroniseerd naar Plot en Viewer. Dit betekent dat als een andere gebruiker dezelfde activiteit
open heeft staan in Plot of Viewer, de nieuw gekoppelde laag automatisch wordt toegevoegd in de
lijst met gekoppelde kaartlagen (waarbij deze standaard als uitgevinkt wordt getoond). Hetzelfde
geldt voor het ontkoppelen van kaartlagen. Als een gebruiker een laag ontkoppelt in Plot, dan zal
deze kaartlaag automatisch bij alle andere gebruikers verdwijnen.

2.6 Uitbreiden van meet- en rijopdrachten scherm
** Deze functionaliteit is gerealiseerd als onderdeel van het Plot Mobiel project **
Om het gebruiksgemak van het meet- en rijopdrachten scherm te verbeteren in Plot, zijn
onderstaande verbeteringen gerealiseerd:


De lijst met voertuigen wordt gevuld met alle voertuigen van de organisaties die betrokken
zijn bij de activiteit. Als er een organisatie aan een activiteit wordt toegevoegd, dan zal de
lijst met voertuigen automatisch worden uitgebreid met de voertuigen van de toegevoegde
organisatie (bij het opnieuw openen van het rij- of meetopdrachten scherm).



Een zoek filter is toegevoegd voor de
voertuigenlijst. Deze filtert onmiddellijk het
lijstje met voertuigen op basis van wat de
gebruiker intypt.



Een organisatie filter is toegevoegd waarmee
het mogelijk is om de lijst met voertuigen te
filteren op organisatie. Als er slechts één
organisatie betrokken is in een activiteit, wordt dit filter uitgeschakeld.

2.7 Onderhoud - Verwijderen overbodige functies uit Plot
LCMS Plot bevat een scala aan functionaliteit om een tekening te kunnen maken. In de praktijk
blijkt echter dat veel van deze functionaliteit niet of amper wordt gebruikt bij het maken van een
tekening. Sterker nog, veel gebruikers geven aan dat er te veel opties worden aangeboden
waardoor het lastig is om de applicatie te doorgronden. Er was dan ook een duidelijke wens om het
gebruiksgemak van Plot te verbeteren door het opschonen van de geboden functies.
Hiervoor is in januari 2016 een voorstel geschreven waarin een overzicht werd gegeven van
functies in Plot waarvan de verwachting was dat deze functionaliteit overbodig is en verwijderd kan
worden uit Plot. Dit voorstel is getoetst bij gebruikers (Werkgroep Plot) en uit de review van de
gebruikers is gebleken dat de meeste voorgestelde functies inderdaad overbodig zijn. Dit
document beschrijft de uiteindelijke functies die weggehaald zijn uit Plot.
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2.7.1 Menu ‘Bestand’

Verwijderen van
 Knop ‘Eenheden’ met alle onderliggende functionaliteit

2.7.2 Menu ‘Activiteit’

Verwijderen van
 Knop ‘Verversen (van activiteitenlijst)’ met alle onderliggende functionaliteit
 Knop ‘Verkenner’ met alle onderliggende functionaliteit
 Knop ‘Sluiten’ (is al mogelijk via kruisje rechtsboven de kaart)
 Knop ‘Markering’ met alle onderliggende functionaliteit
 Knop ‘Beheren’ met alle onderliggende functionaliteit

2.7.3 Menu ‘Beeld’

Verwijderen van
 Knop ‘Vorig zoomniveau’ met alle onderliggende functionaliteit
 Knop ‘Opnieuw zoomen’ met alle onderliggende functionaliteit
 Knop ‘Kloon venster’ met alle onderliggende functionaliteit
 Knop ‘Wissel venster’ met alle onderliggende functionaliteit
 Knop ‘Rangschikken’ met alle onderliggende functionaliteit
 Knop ‘Alles zichtbaar’ met alle onderliggende functionaliteit
 Knop ‘Modus’ met alle onderliggende functionaliteit

2.7.4 Submenu ‘Panelen’ onder menu ‘Beeld’
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Verwijderen van
 Optie ‘Menubalk’ (Menubalk niet meer nodig. De nuttige functies zijn al beschikbaar
in de Ribbon)
 Optie ‘Attributen’
 Optie ‘Mist’
 Optie ‘Zoeken’ (deze functionaliteit kan al geopend worden d.m.v. verrekijker knop)
 Optie ‘Verkenner’
 Optie ‘Macro’

2.7.5 Menu ‘Meten’

Verwijderen van
 Optie ‘Afstand horizontaal’ met alle onderliggende functionaliteit
 Optie ‘Afstand verticaal’ met alle onderliggende functionaliteit
 Optie ‘Verschil in coördinaten’ met alle onderliggende functionaliteit
 Optie ‘Hoek’ met alle onderliggende functionaliteit

2.7.6 Menu ‘Tekenen’

Verwijderen van
 Optie ‘Ongedaan maken’ (al beschikbaar onder de Ribbon)
 Optie ‘Opnieuw uitvoeren’ (al beschikbaar onder de Ribbon)
 Optie ‘Afbreken’ (al beschikbaar onder de Ribbon)
 Optie ‘Selecteren’ (niet langer nodig nu navigatie en selectie in Plot conform Google
Maps is gemaakt)
 Optie ‘Gum’ en alle onderliggende functionaliteit
 Optie ‘Verwijderen’ (optie al beschikbaar per object in menu ‘Selectie’,
rechtermuisknopmenu of ‘Delete’ knop)
 Optie ‘Cursor verplaatsen’ met alle onderliggende functionaliteit

2.7.7 Menu ‘Selectie’

Verwijderen van
 Optie ‘Verplaatsen’ met onderliggende functionaliteit
 Optie ‘Draaien’ met onderliggende functionaliteit
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Optie ‘Grootte aanpassen’ met onderliggende functionaliteit
Optie ‘Spiegelen’ met onderliggende functionaliteit

Merk op dat de knoppen ‘Verplaatsen vanuit midden’, ‘Draaien vanuit midden’ en ‘Grootte
aanpassen vanuit midden’ hernoemt zullen worden naar ‘Verplaatsen’, ‘Draaien’ en ‘Grootte
aanpassen’.

2.7.8 Menu ‘Attributen’

Verwijderen van
 Optie ‘Bekijken/aanpassen’

2.7.9 Overige schermfuncties

Verwijderen van
 Tekst ‘Tekening’ en wereldbol boven tekening.
o Vervangen door naam van de activiteit.
 Onderste statusbalk inclusief groene en rode lichtje. Alleen x en y coördinaat behouden.
Deze worden verplaatst naar rechtsonder in de tekening zodat hele onderste balk wegvalt
en meer ruimte overblijft voor Plot tekening.
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