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Inleiding
Doel van dit document
In dit document vindt u de beschrijving van alle functionele wijzigingen die gemaakt zijn in LCMS
2020v2 ten opzichte van LCMS 2020v1. Alle RFC’s die doorgevoerd zijn worden toegelicht, met de
nadruk op de impact die deze wijzigingen hebben op de organisatiebeheerders en de gebruikers.
Het doel is niet om een volledige werkinstructie te geven per wijziging, maar om de werking van de
RFC’s die geïmplementeerd zijn toe te lichten op een manier waarbij het duidelijk wordt voor de
organisatiebeheerders wat de impact is op de gebruikersorganisatie. Hierna kan bepaald worden of
eventuele verdere instructies nodig zijn voor specifieke gebruikersgroepen.
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1 Performance verbetering
Journaal en geïmporteerde
pagina’s)
Met deze wijziging is de performance van LCMS verbetert voor activiteiten met externe gekoppelde
pagina’s uit andere domeinen. Het ophalen van het Journaal is hierdoor ook veranderd voor de
gebruiker. De gebruiker stelt voortaan eerst het filter in en vraagt dan met de knop “Journaal
ophalen” het Journaal op. Het systeem haalt dan de eerste 25 journaalregels op. De gebruiker kan
vervolgens door het journaal heen bladeren naar de volgende of vorige 25 journaalregels.

Met deze wijziging zijn de problemen met het genereren van de PDF ook opgelost. Het systeem kan
niet meer vastlopen door grote Journaals. Daarnaast is ook de performance van het genereren
verbeterd. Het maximum aantal karakters voor het genereren van de PDF is nu zes miljoen
karakters.

5/9

2 Meetplanleider
Met deze wijziging kan een beheerder in CGB bij een profiel voortaan ook het Plot autorisatie niveau
“Meetplanleider” selecteren. Dit niveau wordt alleen gebruikt door het nieuwe Plot.

Let op!! Het oude Plot kent het niveau “Meetplanleider” niet. Wanneer een gebruiker met dit niveau
inlogt in het oude Plot dan zal de gebruiker het autorisatieniveau “geavanceerd” krijgen.
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3 Coördinaat bijhouden per
activiteit
Voortaan kan een gebruiker, met schrijfrechten, RD-coördinaten invoeren tijdens het aanmaken of
bewerken van een Activiteit. Dit kan op drie manieren:
-

Handmatig. De gebruiker voert handmatig het X en Y coördinaat in:
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Op basis van ingevoerde adresgegevens. De gebruiker kan een adres zoeken en
selecteren. De coördinaten van dit adres worden vervolgens door het systeem ingevoerd:

Gebruikmaken van coördinaten van het gekoppelde GMS-incident, Wanneer een GMS
incident gekoppeld wordt aan een activiteit dan kan de gebruiker ervoor kiezen de coördinaten van
het GMS incident te gebruiken voor het Activiteit.
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