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Inleiding
In dit document worden de aanpassingen beschreven van de LCMS 2014 v3 release ten
behoeve van de regionaal functioneel beheerders Netcentrisch Werken. Dit document dient
als input voor de aanpassingen van opleidings-, trainings- en oefenmateriaal van de regio’s.
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1 LCMS Tekst
1.1 Gebruikersrapportages voor beheerders
AANLEIDING: RfC 20121025-03 Gebruikersrapportages
BESCHRIJVING
Regionaal beheerders krijgen de mogelijkheid om in LCMS Tekst een aantal overzichten als
Excel export bestand aan te maken. Op deze manier kunnen ze zelf de gewenste selecties
maken die nodig zijn voor de beheer activiteiten.

1.1.1 Rapport ‘Activiteiten’


In het overzicht activiteiten krijgen beheerders de beschikking over een extra knop
‘Download als Excel bestand’.



Na het klikken op deze knop krijgt de beheerder een keuze scherm. Dit is afhankelijk van
de gekozen browser:
Internet Explorer
Firefox

NB:
o In Internet Explorer dient bij voorkeur gekozen te worden voor ‘Opslaan als’, anders
is het niet meer mogelijk om het bestand later op te slaan.
o Als de optie ‘Opslaan’ wordt gekozen, wordt het bestand in de default download map
van de browser opgeslagen met de naam “activiteiten per hh mm dd-mm-jjjj”.
o Als de optie ‘Opslaan als’ wordt gekozen, krijgt de beheerder de keuze om de locatie
en naam van het Excel bestand aan te passen:
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Het gedownloade bestand heeft de volgende indeling in Excel:

1.1.2 Overzicht ‘Wie is online?’


In het overzicht ‘Wie is online’ krijgen beheerders de beschikking over een extra knop
‘Download als Excel bestand’.



Het downloaden gebeurt op vergelijkbare wijze als het downloaden van het overzicht
‘Activiteiten’
Het gedownloade bestand heeft de volgende indeling in Excel:
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1.1.3 Rapport ‘Accounts’


In het overzicht “Overzicht Accounts’ (via ‘Onderhoud’) krijgen beheerders de
beschikking over een extra knop ‘Download als Excel bestand’.



Het downloaden gebeurt op vergelijkbare wijze als het downloaden van het overzicht
‘Activiteiten’
Het gedownloade bestand heeft de volgende indeling in Excel:



8/36

1.1.4 Rapport ‘Gebruikers’


In het overzicht “Gebruikers’ (via ‘Onderhoud’) krijgen beheerders de beschikking over
een extra knop ‘Download als Excel bestand’.



Het downloaden gebeurt op vergelijkbare wijze als het downloaden van het overzicht
‘Activiteiten’
Het gedownloade bestand heeft de volgende indeling in Excel:
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Het tijdstip in de kolom “Laatst gezien” geeft aan wanneer de gebruiker het laatst actief was
in LCMS.
NB: bij gebruikers die nog nooit hebben ingelogd, heeft die datum de waarde
“1-januari-1970 01:00”. Deze gebruikers kunnen worden geselecteerd door op deze waarde
te filteren.

1.2 Verschil oefenomgeving en operationele omgeving
AANLEIDING: RfC 20120219-26 Verschil in kleurstelling bij werken in de oefenomgeving
en in de operationele omgeving
BESCHRIJVING
In LCMS 2014 zijn de oefenomgeving en de operationele omgeving qua uiterlijk identiek aan
elkaar. Hierdoor is het voor gebruikers niet duidelijk in welke omgeving ze aan het werken
zijn. Het verschil was weliswaar zichtbaar door een andere URL in de adresbalk van de
browser, maar dat is niet erg opvallend.
In LCMS 2014 v3 wordt de naam van de omgeving in de titelbalk van LCMS Tekst getoond:

Oefenomgeving
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1.3 Vermelding M3 bij aanmaken Activiteit
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Bij het aanmaken van een nieuwe activiteit wordt niet meer gevraagd om de rubriek ‘M3
activiteit’ in te vullen.

1.4 Duidelijke Undo en Redo functionaliteit
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Tijdens het invoeren van tekst in een veld in LCMS Tekst kwam het nog al eens voor dat
abusievelijk de volledige inhoud van het veld werd gewist. Dit kan worden hersteld met de
undo sneltoets (Ctrl + Z) of de redo sneltoets (Ctrl + Y).
Veel gebruikers waren van het bestaan van deze sneltoetsen niet op de hoogte. Dit is nu
meer expliciet gemaakt via 2 extra knoppen in het edit venster:
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1.5 Browserondersteuning
AANLEIDING: PRODUCTVERBETERING
BESCHRIJVING
Met ingang van LCMS 2014 v3 worden de volgende browsers ondersteund:
 Internet Explorer versies 9 en 10
 Firefox versies 29, 30 en 32
NB:
 Hiermee komt de ondersteuning van IE versie 8 en Firefox versie 16 t/m 28 te vervallen.
 Het is mogelijk dat LCMS bij deze versies of andere browsers (gedeeltelijk) functioneert,
maar een volledig juiste werking wordt niet gegarandeerd.
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1.6 503 error bij het genereren van PDF
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Bij het genereren van een PDF van een activiteit (of het journaal daarvan) kan het
voorkomen dat er een 503 error wordt weergegeven.
Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 In LCMS is een afbeelding van een externe site gekopieerd.
Deze oorzaak is (nog) niet verholpen en kan nog steeds optreden.
Om dit te voorkomen kan de afbeelding lokaal worden opgeslagen en dan onder
Informatie van de activiteit worden toegevoegd als bijlage.
 Tabellen.
Een andere oorzaak van een 503 kon ontstaan bij specifieke situaties in tabellen in een
tekstveld. LCMS is aangepast zodat deze situaties niet meer kunnen optreden. Zo wordt
de volgende informatie in het screenshot van LCMS Tekst in PDF weergegeven:

1.7 Longedit venster
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
De tekst “Houd het scherm open na versturen” is aangepast in “Houd het scherm open na
opslaan” zodat dit consistent is met de knop “Opslaan”.
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2 LCMS Plot
2.1 Aanpassen zoomniveau LCMS plot bij opstarten
AANLEIDING: RfC 20130429-01
BESCHRIJVING
Bij het openen van een activiteit in LCMS Plot wordt meteen ingezoomd naar de tekening.
Het zoomniveau wordt zo gekozen dat alle getekende objecten in beeld zijn.
Indien er geen tekenobjecten zijn (bijv. bij een nieuwe tekening), wordt ingezoomd naar de
regio, conform de huidige functionaliteit.

2.2 Fout bij aanmaken laag met %-teken in naam
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Als in de vorige versie van LCMS plot een tekenlaag met een %-teken in de naam werd
aangemaakt en de activiteit daarna in plot werd gesloten, kon deze daarna niet meer
opnieuw in plot worden geopend.
“Vreemde” tekens in de naam van lagen of stijlen of in de tekst van tekstlabels of andere
objecten zorgden ook voor problemen in plot en de viewer. Hierdoor kwam het ook
regelmatig voor dat er problemen ontstonden bij het openen van tekeningen uit oudere
versies van Plot.
In LCMS 2014 v3 leiden vreemde tekens niet meer tot verstoringen.

2.3 Plotsymbolen verschuiven in de viewer
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
In LCMS 2014 werden symbolen met een lange tekst in het label in de viewer op een ander
positie weergegeven dan ze getekend waren in LCMS Plot.
In LCMS 2014 v3 is de positie van het symbool in LCMS Plot en LCMS Viewer altijd gelijk.
Er is wel een verschil in de weergave van het label: In Plot kan er met kleur gewerkt worden,
dit komt in de Viewer niet door.
Weergave in LCMS Plot
Weergave in LCMS Viewer
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2.4 Publiceren bij wisselen van tekenlaag
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
In LCMS 2014 is het mogelijk van tekenlaag te wisselen zonder de wijzigingen in de actieve
laag eerst te publiceren. Als naar de oorspronkelijke tekenlaag wordt teruggekeerd toont
LCMS Plot niet dat er in die tekenlaag tekenobjecten zijn die nog gepubliceerd zijn. Dit leidt
tot verwarring aangezien de plotter dan een ander grafisch beeld heeft dan de gebruikers
van de viewer.
In de nieuwe versie van LCMS Plot is het nu niet meer mogelijk om van tekenlaag te
wisselen zonder dat de tekenlaag is gepubliceerd. Hierdoor heeft de plotter altijd hetzelfde
beeld als de gebruikers van de viewer.
Bij het wisselen van tekenlaag krijgt de gebruiker het volgende venster te zien (als er nog
niet gepubliceerde wijzigingen zijn):




Als men kiest voor ‘Ja’, wordt de tekenlaag eerst gepubliceerd voordat van laag wordt
gewisseld (conform huidige werking)
Als men voor ‘Annuleren’ kiest, blijft men in de tekenlaag. (conform huidige werking).

2.5 Selectie WMS lagen
AANLEIDING: GEO4OOV
BESCHRIJVING
In LCMS 2014 v3 is de functionaliteit gewijzigd waarmee WMS lagen worden geselecteerd.
De lijst met WMS lagen is initieel leeg:

15/36

Door op het pennetje te klikken, opent het paneel waarmee de beschikbare WMS lagen
geselecteerd kunnen worden:

Na het aanvinken van de gewenste WM(T)S lagen, worden deze getoond in de lijst met
lagen. Op deze manier is er een beter overzicht te houden van de getoonde WM(T)S lagen.

NB: De selectie wordt (nog) niet opgeslagen bij de activiteit. Dat houdt in dat elke Plot
gebruiker dit opnieuw moet instellen als de activiteit wordt geopend.
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2.6 Volgorde WMS kaartlagen aanpassen door gebruiker
AANLEIDING: GEO4OOV
BESCHRIJVING
Indien in LCMS Plot meerdere WMS lagen worden getoond, kan het voorkomen dat de
objecten uit de ene WMS laag over de objecten in de andere WMS laag komen te liggen.
Dat is niet bevorderlijk voor de duidelijkheid.
In de LCMS Plot 2014 v3 kan de volgorde van de WMS lagen als volgt worden gewijzigd:

2.7 Opvragen WMS Informatie
AANLEIDING: GEO4OOV
BESCHRIJVING
Het opvragen van WMS informatie in LCMS Plot is vereenvoudigd. Het is niet meer nodig
om eerst een WMS info object op de kaart te plaatsen en daarvan de attribuut informatie op
te vragen. De nieuwe functionaliteit werkt als volgt:
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1. Klik met de rechtermuisknop op een locatie in de kaart waar men WMS informatie wil
opvragen.

2. Kies voor ‘Toon WMS informatie’.
Hiermee wordt meteen de feature info opgevraagd voor alle getoonde WMS kaartlagen
voor de geselecteerde locatie. In onderstaand voorbeeld waren de WMS kaartlagen
“OOV_POI_Brandweer’ en ‘PDOK_BAG_panden’ actief en was er geklikt op een plek
waar beide lagen informatie hadden.

NB: Indien een WMS laag geen feature informatie heeft voor de geselecteerde
informatie, wordt de WMS laag wel opgenomen in het Featureinfo venster, maar wordt
daaronder geen informatie getoond.
3. Sluit het venster.
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De gebruiker krijgt dan de optie om alsnog een WMS info object op de geselecteerde
locatie te plaatsen:

Indien de gebruiker op ‘Ja’ klikt, wordt een WMS info object geplaatst op de
geselecteerde locatie (conform de huidige ‘WMS informatie’ functionaliteit).

2.8 In en uitzoomen
AANLEIDING: GEO4OOV
BESCHRIJVING
In LCMS 2014 kan worden ingezoomd via het + vergrootglas linksboven in de knoppenbalk.
Hiermee kan een gebied op de kaart worden aangegeven, waarop LCMS Plot vervolgens
inzoomt. Deze functionaliteit blijft bestaan.

Naast het + vergrootglas bevond zich ook een – vergrootglas, waarmee men stapsgewijs
kon uitzoomen.
In LCMS 2014 v3 is het – vergrootglas niet meer aanwezig. Deze functionaliteit is nu
verbonden aan een – knop links onder in de tekening. Hierboven bevindt zich een + knop
waarmee men nu stapsgewijs kan uitzoomen.
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2.9 Synchroniseren
AANLEIDING: ONTWIKKELING
BESCHRIJVING
LCMS Plot wordt gebruikt om met andere gebruikers gelijktijdig op 1 kaart te kunnen werken.
Hierbij kunnen er op hetzelfde moment aanpassingen op dezelfde laag worden uitgevoerd.
Het kan voorkomen dat deze aanpassingen met elkaar conflicteren (bijv. als twee gebruikers
hetzelfde object wijzigen).
De werking van LCMS Plot is als volgt:
 Zodra een laag wordt gepubliceerd, wordt die laag geblokkeerd voor wijzigingen
 Andere gebruikers die op dat moment een wijziging in de laag willen publiceren krijgen
de melding dat de laag geblokkeerd is (vergelijkbaar met het ‘locken’ van een veld in
LCMS Tekst).
 Op de centrale server wordt van elk gewijzigd tekenobject in de laag gecontroleerd of dit
is gewijzigd door een andere gebruiker.
Indien er een conflict ontstaat, dient dit uiteraard opgelost te worden. Zodra zo’n conflict
ontstaat, verschijnt onderstaand venster. Het is nu dan aan de gebruiker om de naar
zijn/haar mening de juiste keuze te maken:



De gebruiker kan dan kiezen of de eigen wijziging (Lokaal) of die van de andere
gebruiker (Server) moet worden bewaard. Voorbeeld:



Na het klikken op de knop: Gebruik Selectie, wordt de keuze naar de server
verstuurd. Alle elementen die geen conflicten opleveren worden automatisch
verstuurd naar de server, dan wel lokaal ververst.
De laag wordt dan weer vrijgegeven (gebruikers krijgen dan geen melding meer dat
de laag is bezet door een andere gebruiker).
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2.10 GPS data
AANLEIDING: ONTWIKKELING
BESCHRIJVING
De locatie van een gebruiker kan in Plot weergegeven worden indien het werkstation is
verbonden met een GPS apparaat (bijv. een GPS muis).

Indien er meerdere gebruikers in dezelfde activiteit hun GPS positie deelden, werd deze
informatie niet efficiënt uitgewisseld. Hierdoor werd er een te groot beslag gemaakt op de
beschikbare bandbreedte.
Dit is hersteld, waardoor het gebruik van de GPS functionaliteit geen overbodig beslag op de
beschikbare bandbreedte maakt.
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2.11 Ondersteuning WMTS
AANLEIDING: GEO4OOV
BESCHRIJVING
WMTS is een protocol om kaartmateriaal in de vorm van tiles op te vragen. Deze open
standaard voor het opvragen van Geo informatie is efficiënter dan WMS, maar is alleen
geschikt voor “plaatjes”. WMTS ondersteunt niet het opvragen van feature informatie.
LCMS Plot ondersteunt nu ook de WMTS open standaard, op voorwaarde dat de WMTS
services geconfigureerd zijn volgens de projectie RD (Rijks Driehoekstelsel; EPSG:28992)

Voorbeelden van WMTS servers zijn:
 http://geodata.nationaalgeoregister.nl/wmts/brtachtergrondkaart
 http://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts/bgtachtergrond?
Op termijn zullen ook via GEO4OOV WMTS services beschikbaar komen.

2.12 Verbetering Ondersteuning WFS
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
WFS is een open standaard protocol om features bij een service op te halen. Via deze
openstandaard kunnen ook bevragingen voor een bepaald gebied worden gedaan. LCMS
Plot ondersteunt deze open standaard sinds LCMS 2014v1 t.b.v. de analyse functionaliteit.
LCMS Plot ondersteunt naast WFS versie 1.0.0 nu ook versie 1.1.0.
Helaas is gebleken dat beide versies van deze open standaard, die is gebaseerd op XML,
nog veel ruimte open laat voor het aanbieden van de opbouw van de gegevens.
LCMS Plot is hierop aangepast en accepteert nu een veel breder arsenaal aan variaties.
Hierdoor is de analyse tool bruikbaar is geworden voor meer WFS servers (zie onderstaand
voorbeeld voor de risicokaart).
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De volgende WFS servers worden in elk geval ondersteund:
Titel

Vindplaats

http://gissrvr.han-dataport.nl/OOVPOI/OOVWFS
http://rk-pub.idgis.nl/rk_services_pub/services/WFS-risicokaart
http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers/services

OOV POI Objecten
Risico objecten

NB: Via nationaal georegister (geodata.nationaalgeoregister.nl) zijn nog veel meer WFS
servers beschikbaar (bijv. CBS data, Bag data etc). Deze zijn echter alleen voor
geregistreerde gebruikers beschikbaar (o.b.v. IP adres). Dit dient men zelf voor elke
werkplek te regelen.
GEO4OOV werkt aan een oplossing om dit centraal voor alle LCMS gebruikers beschikbaar
te stellen.

2.13 Maximale afmetingen afbeelding
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Afbeeldingen die in LCMS Plot worden geplaatst worden automatisch gedownload door alle
gebruikers van LCMS Plot of de Viewer die dezelfde activiteit hebben geopend.
Om te voorkomen dat dit een te groot beslag gaat leggen op de beschikbare bandbreedte
wordt de grootte beperkt van afbeeldingen die in LCMS Plot kunnen worden geplaatst tot 10
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megapixels of 5MB bestandsgrootte. Hiermee kunnen de meester foto’s nog steeds in LCMS
plot worden geplaatst.
Indien u de beschikking heeft over afbeeldingen met een hogere kwaliteit dan dient u deze
eerst te reduceren voor ze in LCMS Plot worden geplaatst.

2.14 GPS kruimelpad
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Indien er gebruik wordt gemaakt van de GPS functionaliteit, kan er een kruimelpad worden
geactiveerd.

De dikte van de lijn waarmee dit kruimelplad werd weergegeven bleek echter te dun te zijn,
zodat deze in de praktijk niet zichtbaar bleek te zijn. De dikte van de lijn van het kruimelpad
is nu vergroot:

2.15 Performance verbetering Plot
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Indien geen gebruik wordt gemaakt van lokaal achtergrond kaartmateriaal, worden deze via
internet opgehaald. Ten behoeve van de performance worden opgehaalde kaart tegels
lokaal op het werkstation gecached, zodat reeds eerder opgehaalde tegels niet nogmaals
opgehaald hoeven te worden.
Het bleek echter dat kaart tegels die nog niet waren gecached initieel 2 maal werden
opgevraagd: 1 maal om deze in de cache te plaatsen een 1 maal om te tonen in plot. Dit
leidde tot een overbodig beslag op de beschikbare bandbreedte. Dit is vooral te merken
indien er nieuw achtergrond kaartmateriaal beschikbaar komt (bijv. bij een nieuwe versie van
de OBK). Dit is nu hersteld.

2.16 Windroos informatie
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
De informatie die bij de windroos werd ingevuld, werd niet gedeeld met de overige
gebruikers.
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Ook bij het opnieuw openen van de activiteit in plot leek de informatie verdwenen te zijn.
Deze fout is hersteld.

2.17 Kaart scroll balken zijn verwijderd
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Het verschuiven van de kaart met behulp van de scroll balken aan de zij- en onderkant van
de kaart werkte niet intuïtief. Vooral omdat het moeilijk was om de kaart via de scrollbalken
om de juiste positie te krijgen. Deze scrollbalken zijn daarom verwijderd. Hierdoor wordt het
scherm oppervlak beter benut voor de weergave van de kaart.
Het verplaatsen van de kaart (‘pannen”) kan nog steeds met behulp van het
met de Ctrl + Rechtermuisknop.

symbool of

2.18 Replay functionaliteit
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Sinds de invoering van LCMS 2014v1 werkt de replay functie niet meer. Dit heeft te maken
met de wijziging in opslagformaat van de plottekeningen en het feit dat wijzigingen in plot
alleen nog maar via de centrale server worden gedeeld.
In versies van LCMS Plot vóór 2014v1 werden voor elke plot gebruiker afzonderlijk de
wijzigingen t.b.v. de replay lokaal opgeslagen bij de gebruiker (in de vorm van .tlg
bestanden).
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Met ingang van versie 2014v3 worden t.b.v. de replay alle publiceeracties centraal
opgeslagen. Er is nu nog geen mogelijkheid aanwezig om deze replay gegevens zelf te
raadplegen (dit wordt in een toekomstige release gerealiseerd).
Indien een regio van een bepaald incident replay gegevens nodig heeft, kunnen deze via
Landelijk Functioneel Beheer worden aangevraagd. Dit vergt wel enkele weken doorlooptijd
en het verzoek is om dit alleen aan te vragen als de informatie echt noodzakelijk is.

2.19 Plaatsen van tekstlabel
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Bij het plaatsen van een tekstlabel kon je de optie ‘Plaats tekst als label’ aanvinken. De
betekenis van deze optie was voor veel gebruikers onduidelijk. De tekst bij deze optie is nu
gewijzigd in ‘Tekst meeschalen met tekening’ (default instelling).

Tekst die met deze optie geplaatst wordt, heeft absolute afmetingen en verandert dus van
grootte bij in en uitzoomen. Door de optie uit te zetten, krijgt de tekst een vaste afmeting die
niet wijzigt bij in en uitzoomen.
NB: De standaard afmeting van de tekst kan door de gebruiker zelf worden ingesteld in de
stijl (via opmaak). De opmaakstijlen die standaard beschikbaar zijn voor alle gebruikers,
kunnen op verzoek via Landelijk Functioneel Beheer aangepast worden.
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3 LCMS Viewer
3.1 Geen autorisatie voor plotten in viewer
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Gebruikers met autorisatie om te plotten hebben in de viewer van LCMS 2014 ook de
autorisatie om te tekenen in de viewer. In LCMS 2014 v3 is de mogelijkheid om te tekenen
voor alle gebruikers uitgeschakeld. Dit geldt ook voor het aanpassen van de windroos. Ook
dit is niet meer mogelijk in LCMS Viewer.

3.2 Weergave tekstlabels in Viewer
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
In LCMS 2014 werden tekstlabels in LCMS Viewer ‘dubbel’ weergegeven: boven de
weergave van het label zoals het in LCMS Plot was getekend werd de inhoud van het label
nogmaals als onopgemaakte tekst getoond.
In LCMS 2014 v3 worden tekstlabels niet langer meer ‘dubbel’ weergegeven:

De opmaak van tekst in de Viewer is echter altijd hetzelfde (zwarte tekst met doorzichtig
witte achtergrond).

3.3 Bing map in viewer binnen Tekst
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
In LCMS 2014 wordt in het Viewer venster in LCMS Tekst (via ‘open MapBox’) te activeren,
Bing Maps als achtergrondkaart getoond. Veel regio’s vonden de grootte van de (verplichte)
bronverwijzing in dit venster te groot en gaven de voorkeur voor dezelfde achtergrondkaart
als in LCMS Plot en LCMS Viewer.
In LCMS 2014 v3 wordt in het Viewer venster in LCMS Tekst ook de open basis kaart als
achtergrondkaart gebruikt, net als in LCMS Viewer en LCMS Plot.
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3.4 Duidelijker menu
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Veel regio’s vonden het menu van LCMS Viewer 2014 onduidelijk omdat de icoontjes van de
tab niet zelf verklarend waren. Daarnaast werden lange namen van WMS lagen niet duidelijk
weergegeven.
In LCMS 2014 is het menu hierop aangepast:
 De icoontjes zijn vervangen door een keuzelijst. Hierin zijn de verschillende menu’s met
tekst aangegeven.

Bij lange namen van WMS lagen (of tekenlagen), verschijnt onderin het menu een schuifbalk
waarmee de gehele naam gelezen kan worden en het WMS-informatie tool (blauwe i-tje) in
beeld komt.
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Als alternatief kan men de gehele naam in beeld krijgen door het formaat van het menu aan
te passen door de rand te verslepen aan het dubbele pijl symbool:

3.5 Volgorde WMS lagen aanpassen
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Indien in LCMS Viewer meerdere WMS lagen worden getoond, kan het voorkomen dat de
objecten uit de ene WMS laag over de objecten in de andere WMS laag komen te liggen.
Dat is niet bevorderlijk voor de duidelijkheid.
In de LCMS Viewer 2014 v3 kan de volgorde van de WMS lagen als volgt worden gewijzigd:
Symbool in laag ‘OOV_POI_Politie’ wordt bedekt door object in laag ‘PDOK_BAG_panden’
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Om dit te verhelpen kan de laag ‘OOV_POI_Politie’ vanuit het menu met de muis versleept
worden op de positie die men wenst. In dit geval boven de laag ‘PDOK_BAG_panden’

Het resultaat is dat de symbolen uit de laag ‘OOV_POI_Politie’ nu boven de objecten van de
laag ‘PDOK_BAG_panden’ komen te liggen.
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3.6 Open tekeningen van vorige Plot versie
AANLEIDING: ONTWIKKELING
BESCHRIJVING
In LCMS Plot is gebruik gemaakt van een nieuwe manier van opslaan (transformatie matrix).
Dit is ook doorgevoerd in de LCMS Viewer.
Het gevolg is echter dat LCMS Viewer activiteiten die zijn gepubliceerd met de vorige versie
van LCMS Plot niet meer kan weergeven. Indien dit het geval is wordt het volgende venster
getoond:

Door in LCMS Plot eenmalig ALLE lagen opnieuw te publiceren kan de LCMS Viewer in het
vervolg de informatie wel weer goed weergeven.

3.7 Weergave van afbeeldingen
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Indien afbeeldingen in Plot zijn geschaald of geroteerd, dan werden deze voorheen in de
Viewer niet correct weergeven. Ook de resolutie van afbeeldingen was in de Viewer beperkt.
In de viewer van LCMS 2014v3 worden afbeeldingen correct en met dezelfde resolutie als in
LCMS Plot weergegeven, ongeacht of deze in LCMS zijn geschaald of geroteerd.
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3.8 Attribuut weergave
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
De attributen gemaakt bij Plot objecten worden correct weergegeven in de Viewer.

32/36

3.9 GPS data
AANLEIDING: ONTWIKKELING
BESCHRIJVING
De GPS data wordt efficiënter tussen de Viewer en de server uitgewisseld. Hierdoor is er
minder overhead wat de bandbreedte ten goede komt.

3.10 Windroos identiek aan LCMS Plot
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
De windroos is qua stijl gelijk aan LCMS Plot. Dit voor een eenduidig beeld te verkrijgen.
Ook wordt de informatie van de windroos nu ook in de Viewer weergegeven.
LCMS Viewer
LCMS Plot
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3.11 WMTS kaartlagen
AANLEIDING: GEO4OOV
BESCHRIJVING
Ook in de LCMS Viewer kunnen WMTS lagen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld:
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/wmts/brtachtergrondkaart

3.12 Weergave GAS-mallen
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
De gasmallen worden correct weergegeven in de Viewer.
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3.13 Symbolen zonder labeltekst
AANLEIDING: BEVINDING
BESCHRIJVING
Indien de label tekst in LCMS Plot wordt ingevoerd middels enkel een spatie, dan wordt er in
de Viewer geen label aan het symbool toegevoegd.
Weergave in Plot:

Weergave in Viewer:
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