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Inleiding
In dit document worden de aanpassingen beschreven van de LCMS 2015v1 release ten
behoeve van de regionaal functioneel beheerders Netcentrisch Werken. Alleen de
belangrijkste functionaliteit toevoegingen, functionaliteit wijzigingen en bug fixes worden
compact beschreven. Zie voor meer informatie de gelijktijdig verstrekte release handleiding
met daarin een uitgebreide uitleg over de belangrijkste toevoegingen van de LCMS 2015v1
release.
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1 Centraal Gebruikersbeheer en
Single Sign-On
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Gebruikers worden voortaan op n plek beheerd. Dit heeft als voordeel dat
gebruikersgegevens slechts eenmaal ingevoerd hoeven te worden en dat gebruikers met
dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen op elke LCMS
omgeving/applicatie (bijv. Oefen en Operationele omgeving). De centrale
gebruikersadministratie zal tevens extra persoonsgegevens bevatten van elke gebruiker.

1.1 Gebruikersoverzicht en beschikbare acties
Na inloggen in Centraal Gebruikersbeheer wordt het Gebruikersoverzicht getoond. In dit
overzicht worden alle gebruikers uit de betreffende regio getoond. Automatisch wordt de
organisatie van de organisatie beheerder geselecteerd. Het is mogelijk om deze organisatie
aan te passen of om alle gebruikers te bekijken. Tevens is het mogelijk om de lijst van
gebruikers te filteren op applicatie of geblokkeerde gebruikers en is het mogelijk om via de
zoekfunctionaliteit de gewenste gebruiker(s) te zoeken.

Van elke gebruiker worden de belangrijkste eigenschappen getoond (organisatie,
gebruikersnaam, volledige naam, type gebruiker, etc.). Daarnaast is het mogelijk om een
nieuwe gebruiker aan te maken en zijn er per gebruiker een aantal acties beschikbaar.
Beschikbare acties:

Bekijk gebruiker ( ) of Wijzig gebruiker ( )

Toevoegen of verwijderen van applicaties van een gebruiker (

Toegang wijzigen van een gebruiker ( )

Verwijderen van een gebruiker ( )

)

Met behulp van deze acties kunnen alle gebruikers worden beheerd, zowel qua
persoonsgegevens, als qua wachtwoorden en toegang tot bepaalde applicaties.
Zie de release handleiding voor een uitgebreide uitleg van bovenstaande acties en verdere
uitleg over de werking van Centraal Gebruikersbeheer.
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1.2 Verlopen wachtwoorden
Een gebruiker/beheerder kan om twee redenen een
verlopen wachtwoord hebben:
- de betreffende persoon heeft een nieuw
verkregen wachtwoord (ingesteld door een
beheerder) en dient deze aan te passen, of
- het gebruikte wachtwoord is 6 maanden oud en
is niet langer geldig.
In beide gevallen dient de gebruiker in te loggen in
Centraal Gebruikersbeheer om zijn/haar wachtwoord
te wijzigen.
Na het inloggen komt de gebruiker in het ‘Wijzig
Toegang’ scherm. Voer hier tweemaal het nieuwe
wachtwoord in en selecteer Opslaan.
Nadat het wijzigen van het wachtwoord gelukt is,
verschijnt een melding in blauw en wordt de
gebruiker automatisch uitgelogd met een melding om
het venster te sluiten. Met het nieuwe wachtwoord
kan nu ingelogd worden in LCMS of Centraal
Gebruikersbeheer.

1.3 Gebruikersbeheer optie in LCMS Tekst
Gebruikers hebben de optie om hun wachtwoord te
wijzigen. Een wachtwoord kan echter alleen gewijzigd
worden in Centraal Gebruikersbeheer. Door middel van de
nieuwe optie ‘Gebruikersbeheer’ kan een gebruiker naar
Centraal Gebruikersbeheer gaan om aldaar (na opnieuw
inloggen) z’n wachtwoord te wijzigen.

1.4 Single Sign-On
De toevoeging van Single Sign-On heeft 2 voordelen:
 Automatische authenticatie voor Geo4OOV. De beveiliging van GEO4OOV wordt
verhoogd, waardoor het voortaan ook noodzakelijk is dat gebruikers zich
authenticeren als ze kaartmateriaal van GEO4OOV willen benaderen. Door gebruik
te maken van Single Sign-On hoeft een ingelogde LCMS gebruiker niet separaat in
te loggen voor het ophalen van kaartmateriaal uit Geo4OOV. De inloggegevens voor
LCMS worden automatisch gebruikt om in te loggen op Geo4OOV.
 Extra beveiliging. De huidige LCMS beveiliging wordt uitgebreid om veilig
inloginformatie te kunnen delen
Dit kan in de toekomst verder uitgebreid worden met :
 Eén centrale inlogpagina voor elke gebruiker.
 Automatisch inloggen bij verandering van omgeving.
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2 LCMS Tekst
2.1 Volledige Profielen Update
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Gebruikers worden voortaan aangemaakt in Centraal Gebruikersbeheer. De profielen van
een gebruiker worden echter nog steeds aangemaakt en toegevoegd in LCMS Tekst.
In deze nieuwe release van LCMS worden profielen niet langer aangemaakt per gebruiker,
maar maakt de organisatie beheerder profielen aan voor zijn organisatie en worden deze
profielen daarna toegewezen aan een of meerder gebruikers.
Profielenoverzicht
Het Profielenoverzicht in Onderhoud geeft de bestaande profielen weer die aangemaakt zijn
voor de eigen regio. Door middel van filters op Team, Discipline en/of Functie is het mogelijk
om deze lijst verder in te perken.

Aanmaken nieuw profiel
In het ‘Aanmaken profiel’ scherm (bereikbaar via
Profielenoverzicht) kan een nieuw profiel worden
aangemaakt. Hierbij geldt dat de beschikbare Teams,
Disciplines en Functies zijn ingesteld door Landelijk
beheer en kunnen niet door Organisatie beheerders
zelf worden ingesteld.
Elk profiel bevat ook een autorisatieniveau en een set
van geselecteerde bevoegdheden.

Toevoegen van een profiel aan een gebruiker
Als er eenmaal profielen zijn aangemaakt in een organisatie, kunnen deze gekoppeld
worden aan gebruikers uit de organisatie. Selecteer hiervoor een gebruiker uit het
Gebruikersoverzicht in Onderhoud.
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Selecteer het gewenste Team, Discipline
en Functie en voeg het profiel
daadwerkelijk toe aan de gebruiker door
middel van de ‘Voeg profiel toe aan
gebruiker’ knop. Het profiel zal
vervolgens verschijnen in de Profielen
tabel.
De beschikbare Teams, Disciplines en
Functies worden bepaald aan de hand
van de beschikbare profielen in een
organisatie. Zodra een van deze
basisgegevens, bijvoorbeeld Team, is
gekozen, worden de andere
dropdownboxes verder gefilterd op basis
van de gemaakte keuze.
Voor uitgebreidere uitleg over de profielen update, zie de release handleiding.

2.2 Keuze deelnemers in besloten en voorbereide
activiteiten
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Vanwege de profielen update in LCMS
Tekst worden de betrokken deelnemers
aan een besloten of voorbereide
activiteit niet langer gekozen op basis
van een of meerdere teamnamen. In de
nieuwe situatie kan diegene die een
voorbereide of besloten activiteit
aanmaakt of wijzigt de betrokken
profielen kiezen. Alle gebruikers die
tenminste één van de geselecteerde
betrokken profielen bezitten, hebben
vervolgens toegang tot het activiteit.
Kies in het aanmaak scherm van een besloten of
voorbereide activiteit (of bij het wijzigen van een
al bestaande besloten of voorbereide activiteit)
de optie ‘Betrokken profielen’. Dit opent een popup met daarin alle beschikbare profielen getoond
in een boomstructuur. Selecteer hierin een of
meerdere profielen en kies vervolgens ‘Gebruik
selectie’.
Hiermee worden de betrokken profielen gekozen
en dit bepaalt de gebruikers die vervolgens
toegang hebben.
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2.3 Koppeling tussen mono disciplinaire LCMS’sen
onderling en met multidisciplinaire LCMS
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Op vergelijkbare wijze als de huidige LCMS functionaliteit om totaalbeeld velden en
tabbladen tussen activiteiten te kunnen delen, is het nu mogelijk om velden en tabbladen uit
een activiteit op een andere omgeving te verkrijgen. De enige eis hierbij is dat alleen een
gebruiker die de bevoegdheid Informatie Manager bezit en toegang heeft tot beide
omgevingen dit kan uitvoeren. Hiervoor hoeft deze gebruiker niet nogmaals in te loggen op
de andere omgeving. Dit wordt (vanwege Single Sign-On) automatisch veilig geregeld.

Zie verder de release handleiding voor een uitgebreide uitleg.

2.4 Gebruikersraportage
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
De kolom “Gebruikersnaam” bevat nu enkel de gebruikersnaam, zoals bijvoorbeeld: “01aukemam” in plaats van de tekst: “01-aukemam (01-aukemam, 001-Groningen)”
De gebruikersrapportages zijn aangevuld met extra kolommen, namelijk Discipline, Functie
en E-mail. Tevens krijgt de kolom “Laatst gezien” de tekst “Nog niet ingelogd” in plaats van
de datum/tijdstip “01-jan-1970 01:00”.

2.5 Extra check op PDF print van journaal
AANLEIDING Bevinding
BESCHRIJVING
Er is een extra check ingevoerd bij het genereren van de pdf van het activiteit journaal om er
voor te zorgen dat deze niet langer in de problemen komt bij zeer omvangrijke journaals.
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2.6 Disclaimer na het inloggen
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Bij de eerste keer inloggen op een LCMS ingeving dient een gebruiker eerst akkoord te gaan
met de disclaimer van het LCMS. Het akkoord gaan met de disclaimer wordt ook gelogd en
na akkoord krijg een gebruiker deze niet langer te zien.
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3 LCMS Plot
3.1 Zoeken van WFS, WMS/WMTS lagen
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Er is een zoek functionaliteit toegevoegd zodat er gezocht kan worden op de meta data van
de WFS en WM(T)S lagen. In LCMS Plot kan nu worden gezocht door een deel van een
WMS laag in te typen. In het onderstaande voorbeeld worden alle lagen weergegeven waar
in de tekst “Po” voorkomt:

3.2 Benaderen van lokale bestanden
AANLEIDING Bevinding
BESCHRIJVING
De functionaliteit om een bestand te openen werkte niet correct. Er was geen mogelijkheid
om de verschillende drive letters weer te geven om daaruit door de directory structuur te
bladeren. De functionaliteit werkt nu weer correct.
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3.3 Realisatie van JSON service en beschrijving van JSON
interface
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Er is een JSON service gebouwd die het mogelijk maakt om grafische LCMS Plot informatie
uit LCMS te verkrijgen en te visualiseren in een eigen applicatie. Van de interface is een
beschrijving gemaakt zodat op basis van deze informatie een koppeling kan worden
gemaakt.
Merk op dat de realisatie van de Open Layers API nog niet is voltooid. Deze volgt binnenkort
en staat ook los van deze release. Hiermee wordt JSON informatie automatisch correct
geconverteerd naar een formaat geschikt voor Open Layers applicaties. Op deze manier kan
een Open Layers applicatie eenvoudig gekoppeld worden aan de beschikbare LCMS JSON
service.

3.4 Importeren van Shape bestanden
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Een of meerdere Shape bestanden kunnen worden geïmporteerd en lokaal worden getoond
in LCMS Plot. Ook kan de visuele stijl van een Shape bestand kan worden aangepast (bijv.
kleuren).
Een Shape bestand bevat tevens meta data die opgevraagd kan worden en waarover een
analyse uitgevoerd kan worden (filteren van meta data binnen een of meerdere
geselecteerde polygonen).
Let op!!
LCMS Plot vereist een vaste directory structuur om Shape bestanden te kunnen openen.
Hierbij dienen de Shape bestanden in een data directory te staan en dienen de style
bestanden (optioneel) in een style directory te staan. Selecteer bovenliggende directory
waarin deze beide subdirectories voorkomen.
Indien er nog geen style bestand
(extensie SLD) aanwezig is in de
style directory dan krijgt de
gebruiker de mogelijkheid een
eenvoudige style samen te stellen.
In dit scherm kan de lijnkleur en
dikte worden opgegeven evenals
de vulkleur met transparantie.
Indien de data punten bevat dan
kan de puntgrote met symbool
worden gekozen. Ten slotte is het
ook mogelijk om labels aan de
objecten te hangen.
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3.5 Nieuwe geolocator service voor zoeken adres
AANLEIDING Bevinding
BESCHRIJVING
De zoekfunctionaliteit in Plot om adressen te kunnen vinden is verbeterd. We hebben een
nieuwe Geolocator service gebruikt die ook op basis van niet-volledige adressen of licht
incorrecte adressen toch de juiste locaties vindt. De resultaten worden getoond in een tabel
met een of meerdere regels met de te kiezen locaties. Als een zoekterm meer dan 25
resultaten oplevert, dan dient een gebruiker nauwkeuriger te zoeken.

Dubbelklikken op een
gevonden locatie zoomt naar
de betreffende locatie op de
kaart waar ook een icoon
wordt neergezet. Door de
attributen van dit icoon te
tonen, kunnen de
adresgegevens en de
coördinaten worden bekeken.

3.6 GPS positie weergave
AANLEIDING Bevinding
BESCHRIJVING
De functionaliteit om de kaart gecentreerd weer te geven op basis van de GPS positie is
verbeterd. De kaart wordt nu pas opnieuw gecentreerd zodra de GPS positie meer dan 20
meter afwijkt t.o.v. het huidige middelpunt op de kaart.
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4 LCMS Viewer
4.1 WFS analyse
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
In de LCMS Viewer wil men net als in LCMS Plot gegevens uit de kaart kunnen halen.
Hiervoor dient de analyse functionaliteit. Voeg daarvoor een of meerdere WFS lagen toe en
start de analyse door het ‘huisje’ pictogram te selecteren.

Selecteer vervolgens een vlak waaronder de WFS analyse uitgevoerd moet worden. Kies
ten slotte de gewenste gegevens laag.

Nu wordt er op de server een Excel bestand gegenereerd met de gewenste informatie. Dit
bestand wordt als download aangeboden.
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4.2 WMS feature info in overzichtkaart
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Om de overzichtskaart van de LCMS Viewer nog beter te kunnen benutten, kunnen nu uit dit
venster ook WMS features opgevraagd worden.

Door eerst bij 1 de WMS laag in de overzichtskaart te activeren en daarna dmv het i-icoontje
aan te klikken kan er bij 2 geklikt worden om hiervan de WMS feature info op te vragen.
Deze feature info wordt dan bij 3 getoond.

4.3 WMS feature info blijft zichtbaar
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
Na het opvragen van de WMS feature informatie blijft het popup (3 in de bovenstaande
afbeelding) openstaan, zodat er meerder objecten bevraagd kunnen worden. Voorheen werd
deze steeds gesloten zodra er nog een object werd bevraagd.

4.4 Activeren van WMS lagen in “Gegevens wijzigen”
AANLEIDING Bevinding
BESCHRIJVING
De functionaliteit om WMS lagen te (de)activeren functioneerde niet correct. Dit probleem is
opgelost.
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4.5 Twitter functionaliteit verwijderd
AANLEIDING Bevinding
BESCHRIJVING
De gehele twitter functionaliteit is verwijderd inclusief het twitter vogeltje dat vrolijk over het
scherm vloog.

4.6 WMS lagen zoeken
AANLEIDING RFC
BESCHRIJVING
De hoeveelheid WMS, WMTS of WFS lagen kunnen onoverzichtelijk groot worden. Hiervoor
is er een zoek mogelijkheid toegevoegd aan de weergave van de selecteerbare lagen van
een WMS service.

16/16

