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VERSIEBEHEER 

 

Versie Datum Notities 

1.0 19 februari 2019 Eerste versie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NedGraphics B.V. wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het 
op prijs stellen als u dit document kritisch bekijkt, en uw eventuele op- of aanmerkingen aan 
ons doet toekomen. Stuur uw commentaar via een melding op het helpdesk portaal van 
NedGraphics. 
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 INLEIDING 

Deze handleiding beschrijft de koppeling van GEOCAD met StreetSmart. 
 
Met StreetSmart van Cyclomedia kunnen Cyclorama’s (panorama foto’s) bekeken 
worden. Deze Cyclorama’s zijn geografisch gekoppeld, zodat ze ook vanuit een 
punt in de kaart te openen zijn. Ook heeft een Cyclorama een opnamedatum en is 
het mogelijk om opnames van meerdere data van dezelfde locatie te bekijken. 
 
Bij recente opnames van Cyclorama’s is er optioneel een Lidar-puntenwolk in de 
foto verwerkt. Dit doet Cyclomedia als de klant daarom vraagt en is zeker niet voor 
alle locaties beschikbaar. 
 
Als u de beschikking heeft over een StreetSmart Pro-licentie, dan kunnen in de 
foto’s metingen uitgevoerd worden. Daarbij worden drie soorten metingen 
onderscheiden: een surface-meting, een smart click-meting en een voorwaartse 
insnijding. De surface-meting maakt gebruik van de ingebouwde Lidar-puntenwolk. 
Bij de andere twee methoden wordt een meetpunt vanuit meerdere Cyclorama’s 
aangemeten. In het geval van smart click worden die foto’s automatisch 
geselecteerd en in geval van een voorwaartse insnijding dient u zelf andere foto’s 
te openen en het meetpunt meerdere aan te wijzen. 
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Gebruik van de handleiding 

NedGraphics streeft ernaar om de gebruikershandleiding eenvoudig in gebruik te 
houden. Daarom is dit document waar mogelijk voorzien van aanvullende 
opmerkingen. 
 
 
Er zijn twee soorten aanvullende opmerkingen. De eerste soort is de tip. Die wordt 
aangegeven met het volgende symbool: 
 
 

 

TIP: 
Een tip is een optionele zijsprong op het onderwerp. 

 
 
De tweede soort aanvullende opmerking is de waarschuwing. Die wordt 
aangegeven met het volgende symbool: 
 
 

 LET OP: 
Een waarschuwing geeft een verplichte instelling weer. Als die niet opgevolgd 
wordt kan dat gevolgen hebben voor het eindresultaat. 
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Graag wijzen wij u op het helpdesk portaal van NedGraphics: 
 
Het helpdesk portaal (www.nedgraphics.nl  Support & contact  Helpdesk portaal) 
is de centrale plek waar de gebruiker alle beschikbare informatie vindt over 
NedGraphics programmatuur. Het helpdesk portaal biedt toegang tot het 
kennissysteem. Indien het kennissysteem geen antwoord geeft op de gestelde 
vraag, dan kan de vraag worden geregistreerd. Na registratie wordt de gebruiker 
teruggebeld door een productspecialist. Na registratie is de helpdesk telefonisch 
(0347-329660) en/of per e-mail (helpdesk@nedgraphics.nl) te benaderen. Tevens 
zijn op het helpdesk portaal de NedGraphics programmatuur en de handleidingen te 
downloaden. 
 
 

 

De NedGraphics Gebruikers Vereniging 

 
 

Algemene info 
De NedGraphics Gebruikers Vereniging (NGV) is een onafhankelijke organisatie die 
de belangen behartigt van de gebruikers en afnemers van NedGraphics producten 
en diensten. De NGV werkt zonder winstoogmerk en wordt volledig gefinancierd uit 
de contributie van de leden. De NGV telt op het ogenblik rond de honderd leden die 
vooral bestaan uit gemeenten maar ook provincies, waterschappen en 
ingenieursbureaus zijn lid. Het gekozen bestuur voert het beleid uit wat door de 
leden wordt vastgesteld en zal het belang van een eindgebruiker altijd laten 
prevaleren. De NGV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 

Doelstelling van de Vereniging 
De algemene doelstelling van de Vereniging is het maximaliseren van de 
tevredenheid over NedGraphics producten en diensten voor de leden. Ook het 
optimaliseren van het gebruik van de producten wordt hieronder verstaan.  

 
Activiteiten van de Vereniging 
De vereniging kent product- en projectgroepen die in samenwerking met 
NedGraphics zorgen dat de producten blijven voldoen aan de wensen en eisen die de 
eindgebruiker aan het pakket stelt. Deze product- en projectgroepen komen op 
regelmatige basis bij elkaar om de ontwikkeling van de producten te kunnen 
bepalen. 
 
Indien u interesse heeft in de NedGraphics Gebruikers Vereniging verwijzen wij naar 
de website van de vereniging: www.ngvereniging.nl of middels een email aan: 
secretariaat@ngvereniging.nl. 
 

mailto:helpdesk@nedgraphics.nl
http://www.ngvereniging.nl/
mailto:secretariaat@ngvereniging.nl
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1. STARTEN EN BESCHRIJVING DIALOOGVENSTER 

1.1. GEOCAD interface 

Bij het installeren van GEOCAD kan de module StreetSmart geactiveerd worden. 
 
 

 

TIP: 
Zie voor een uitgebreidere beschrijving de GEOCAD installatiehandleiding. 

 
 

 LET OP: 
De module StreetSmart is alleen beschikbaar onder MicroStation CONNECT, niet 
onder MicroStation v8i. 

 
 
Onder CONNECT wordt aan de ribbontab “GEOCAD Extra” een extra ribbonpanel 
“StreetSmart” toegevoegd. 
 

 
 

Het GEOCAD StreetSmart ribbonpanel 

 

1.2. Starten van de StreetSmart koppeling 

Met het commando Viewer aan / uit wordt de StreetSmart viewer geopend. 
 

 

Key-in 
 

mdl load gcstreetsmart;gc_streetsmart aanuit 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel StreetSmart  
StreetSmart 
 

 

 
 

 
 

 LET OP: 
Voor het gebruik van de StreetSmart viewer dient een licentie StreetSmart van 
Cyclomedia én een licentie GcStreetSmart van NedGraphics aanwezig te zijn. 

 
 
Bij het starten van de viewer worden direct alle foto-locaties die binnen het beeld 
vallen (of binnen een fence indien dat aanwezig is) in het actieve dgn-bestand 
geplaatst. Meer informatie over deze foto-locaties is te vinden in paragraaf 2.1. 
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Met dit commando wordt het volgende dialoogvenster geopend: 
 

 
 
 

 

TIP: 
Het kan zijn dat u tijdens het starten gevraagd wordt om uw 
gebruikersnaam en wachtwoord in te toetsen om op de server van 
Cyclomedia in te loggen. U wordt niet meer om uw gebruikersnaam en 
wachtwoord gevraagd nadat u deze in het GlobeSpotter Instellingen 
dialoogvenster heeft ingevuld. 

 
 

1.3. Beschrijving dialoogvenster 

Het dialoogvenster is als volgt opgebouwd: 
 

Beschikbare 
opnamedata 

Locatie 

Cyclorama viewvenster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knoppenbalk 
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1.3.1. Beschikbare opnamedata 

Onder het kopje ‘Beschikbare opnamedata’ komen de data te staan waarop de 
getoonde Cyclorama’s gemaakt zijn. De bijbehorende opnamelocaties worden als 
bolletjes in de tekening getoond. 
 
Door in de lijst een andere datum aan te klikken worden ook direct in de tekening 
de andere opnamelocaties getoond. 
 
 

 LET OP: 
Er kunnen opnamelocaties van slechts één datum tegelijk getoond worden. 

 
 
Wanneer de optie ‘Gebruik meest recente datum’ aangevinkt is wordt een korte 
lijst met data getoond. 
 

 

 
 

Wanneer de optie ‘Gebruik meest recente datum’ uitgevinkt is worden alle 
beschikbare data in de lijst getoond. 
 

 

 
 

Vanuit het viewvenster kan ook rechtstreeks een Cyclorama van dezelfde locatie, 
maar met een andere opnamedatum geopend worden. Dit wordt beschreven in 
paragraaf 1.3.3. 
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1.3.2. Locatie 

In het zoekveld Locatie kan een tekst ingevoerd worden. Als de tekst herkend 
wordt als een adres, een coördinaat, of een Cyclorama-id, dan wordt direct op de 
desbetreffende locatie ingezoomd. 
 

 
 
 

 

TIP: 
Naast deze functie is ook het commando Adres zoeken beschikbaar. Die werkt met 
PDOK locatie service versie 3. Zie daarvoor de GEOCAD gebruikershandleiding. 

 
 

1.3.3. Viewvenster 

In het viewvenster kan een Cyclorama geopend worden. Er zijn verschillende 
manieren om een Cyclorama te openen. Deze manieren staan beschreven in 
paragraaf 2.1. 
 
Een geopende Cyclorama ziet er als volgt uit: 
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De cirkels in beeld zijn de andere Cyclorama-locaties die zichtbaar zijn vanuit de 
geopende Cyclorama. De kleur van de cirkel heeft de volgende betekenis: 
 

 Locatie van een Cyclorama van recente datum 

 Locatie van een Cyclorama van een andere datum 

 Locatie van een Cyclorama met Lidar-puntenwolk 
 

Door op een cirkel te klikken wordt de huidige Cyclorama gesloten en de 
aangeklikte Cyclorama geopend. 
 
Door op een cirkel te klikken terwijl de Shift-toets ingedrukt is wordt de 
aangeklikte Cyclorama geopend naast de huidige Cyclorama. 
 
Vanuit de Cyclorama kan de volgende functionaliteit gestart worden: 
 

 De Time travel is het symbooltje met datum dat links bovenin staan. Hieraan is 
de opnamedatum van de geopende Cyclorama af te lezen. Door op de Time 
travel te klikken wordt een verticale balk met bolletjes geopend. Ieder bolletje 
staat voor een datum waarop een Cyclorama van deze locatie beschikbaar is. 
 

 
 

Als er op een bolletje geklikt wordt, dan wordt een preview van de bewuste 
datum getoond. Wanneer vervolgens de preview aangeklikt wordt, dan wordt 
de bijbehorende Cyclorama geopend. 
 

 Met de optie Maximaliseren, rechts bovenin, kan de Cyclorama die actief staat 
beeldvullend gemaakt worden. Zodra dat gebeurt verandert deze knop in de 
optie Herstellen, waarmee het beeldvullende weer ongedaan gemaakt wordt. 
 

 Met de optie Sluiten, eveneens rechts bovenin, wordt de actieve Cyclorama 
afgesloten. 
 

 Door de cursor op de tekst © Cyclomedia, rechts onderin, te laten rusten 
wordt de versie van de viewer getoond. Met een klik op dezelfde tekst wordt 
de website van Cyclomedia geopend. 
 

 Het Cyclorama menu onderin bevat tal van functies. Deze functies staan 
beschreven in hoofdtuk 3 van dit document en op de webpagina 
https://streetsmarthelp.cyclomedia.com. 

 

https://streetsmarthelp.cyclomedia.com/
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1.3.4. Knoppenbalk 

Onder het viewvenster staat een knoppenbalk, met daarop de volgende knoppen: 
 
 

 
 

1. Met Cyclorama locaties in de kaart tonen kunnen de Cyclorama locaties in het 
geopende CAD-bestand getoond worden. Dit staat beschreven in 
paragraaf 2.1.1. 
 

2. Met Cyclorama nabij geprikt punt openen kan een Cyclorama geopend 
worden door in het geopende CAD-bestand een punt aan te wijzen. Dit staat 
beschreven in paragraaf 2.1.2. 
 

3. Met Overhalen geometrie kan geometrie uit de CAD-tekening getoond 
worden binnen de geopende Cyclorama. Dit staat beschreven in paragraaf 2.2. 
 

4. Met Start puntmeting kan een meting van een puntobject uitgevoerd worden. 
 

5. Met Start lijnmeting kan een meting van een lijnobject uitgevoerd worden. 
 

6. Met Start Vlakmeting kan een melding van een vlakobject uitgevoerd worden. 
 

7. Met Meting sluiten kan een lopende meting beëindigd worden. 
 

8. Met Instellingen wordt het instellingenvenster geopend. 
 

9. Met Help wordt dit document geopend. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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2. BESCHRIJVING KNOPPENBALK 

2.1. Cyclorama’s openen 

Een Cyclorama kan op twee manieren geopend worden: 

 Door de Cyclorama-locaties in de kaart te laden en er daar één van te 
selecteren. 

 Door in een geopende Cyclorama een andere Cyclorama-locatie aan te klikken. 
 

2.1.1. Cyclorama locaties in kaart tonen en Cyclorama openen m.b.v. locatie 

De locaties waar Cyclorama’s beschikbaar zijn binnen een gebied kunnen in 
GEOCAD zichtbaar gemaakt worden. Dat kan door op de knoppenbalk van 

het viewvenster het commando Cyclorama’s in de kaart tonen te geven. 
Vervolgens kan in de tekening een rechthoek afgebakend worden. Alle Cyclorama-
locaties binnen dit gebied worden opgehaald. 
 

 
 

Er wordt een fence ingetekend 

 
 

De Cyclorama-locaties binnen het fence 
 

De knop in het viewvenster functioneert als een schakelaar. Als er 
Cyclorama-locaties in de tekening staan wordt de knop als “aan” 

weergegeven. 
 
Door nu nogmaals op de knop te klikken gaat deze weer “uit”. De Cyclorama-
locaties worden dan ook weer uit de tekening verwijderd. 
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Vervolgens kan een afzonderlijke Cyclorama 
geopend worden door deze in het actieve 
dgn-bestand te selecteren, of een fence 
rondom een foto-locatie te plaatsen 
 

en dan het commando Cyclorama 
nabij een geprikt punt openen te 

geven. 
 
De bijbehorende Cyclorama wordt vervolgens 
in het viewvenster getoond. 
 

 
 

In het actieve dgn-bestand wordt een pijl-
symbool getoond. De pijl geeft de kijkrichting 
weer. 
 
Door in het viewvenster te slepen met de muis 
kan de kijkrichting gewijzigd worden. Merk op 
dat het camera-symbool in de tekening dan 
mee draait. 
 
Door in het viewvenster aan het muiswieltje te 
draaien kan in de actieve Cyclorama in- en 
uitgezoomd worden. 
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2.1.2. Cyclorama vanuit een andere Cyclorama openen 

In de geopende Cyclorama worden de locaties van andere Cyclorama’s als cirkels 
getoond. Door op zo’n cirkel te klikken wordt de huidige Cyclorama gesloten en de 
aangeklikte Cyclorama geopend. 
 
Door op een cirkel te klikken terwijl de Shift-toets ingedrukt is wordt de 
aangeklikte Cyclorama geopend naast de huidige Cyclorama. 
 
 

 LET OP: 
De verdeling van de Cyclorama’s over het viewvenster wordt automatisch 
bepaald aan de hand van de hoogte-breedte verhouding van het viewvenster. 
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2.2. Geselecteerde geometrie in Cyclorama’s tonen (Pro licentie benodigd) 

Met het commando Geselecteerde geometrie in Cyclorama’s tonen kan 
een selectie van de geometrie uit de tekening geprojecteerd worden in de 

geopende Cyclorama’s. 
 
De knop werkt als een schakelaar. Als deze “aan” staat, dan kan er geometrie 
geselecteerd worden om toe te voegen aan de geopende Cyclorama’s. Als deze 
“uit” staat, dan kan er geen geometrie toegevoegd worden. 
 

 
 

 
 

De geometrie van de waterloop is geprojecteerd in de Cyclorama 
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2.3. Meten in Cyclorama’s 

De functionaliteit om metingen uit te voeren in 
Cyclorama’s wordt beschreven in hoofdstuk 4. 

 

2.4. Instellingen 

De Instellingen voor StreetSmart staan beschreven in hoofdstuk 5. 
 
 

2.5. Help 

Met de Help functie wordt dit document geopend. 
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3. CYCLORAMA MENU 

Zodra een Cyclorama in de viewer geopend is wordt daaronder het Cyclorama 
menu getoond. 
 

 
 

Een deel van de functies in dit menu heeft overlap met de functies die in het 
vorige hoofdstuk beschreven zijn. 
 

3.1. Menu tonen 

De knop Sluit menu is een schakelaar waarmee het Cyclorama menu aan en 
uit gezet kan worden. Als het menu verborgen is, dan is enkel deze knop in 

beeld. De knop heet dan Open menu. 
 

3.2. Overlays 

Met Overlays kan informatie die op een Cyclorama geprojecteerd is aan 
een uit gezet worden. 

 

 
 

 
 

De overlay opnamelocaties is ingeschakeld 

 
 

De overlay opnamelocaties is uitgeschakeld 

 

De verscheidenheid aan geprojecteerde informatie bepaalt de hoeveelheid lagen 
die in het overlays menu getoond worden. 
 
 

 

TIP: 
Als er geometrie in de tekening ingelezen is (zie paragraaf 2.2), dan wordt deze 
geometrie verdeeld over twee overlay-lagen: ‘Lijnen’ en ‘Symbolen en teksten’. 
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3.3. Weergave 

In het Weergave menu kunnen instellingen gemaakt worden voor de 
helderheid en het contrast waarmee de Cyclorama wordt weergegeven 

binnen het viewvenster. 
 

 
 

3.4. Object info 

In het Object info menu kan informatie getoond worden van objecten die 
door middel van geometrie overnemen (zie paragraaf 2.2) op de Cyclorama 

geprojecteerd zijn. 
 

 
 

Informatie van een boom-object dat op de Cyclorama geprojecteerd is 

 

3.5. Meld blur fout 

Door middel van een Blurring verzoek kan bij Cyclomedia aangegeven 
worden dat personen of objecten in een Cyclorama onherkenbaar gemaakt 

dienen te worden. 
 

 
==== 
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3.6. Toon obliekviewer 

Met de Obliekviewer kan naast de Cyclorama een obliek luchtfoto geopend 
worden. 

 

 
 

Deze obliek foto heeft de volgende functionaliteit: 
 

 Links bovenin staat een Time travel waarmee obliek foto’s van andere 
jaargangen bekeken kunnen worden. Dit functioneert op dezelfde manier als 
de time travel in de Cyclorama (zie daarvoor paragraaf 1.3.3). 
 

 Links, rechts en bovenin in het middel staan een drietal camerasymbolen. 
Daarmee kan dezelfde locatie vanuit een andere invalshoek bekeken worden. 
 

 
 

Er is op het linker camerasymbool geklikt, de invalshoek is gewijzigd 

 

 Met het kruisje links bovenin kan de obliek foto weer gesloten worden. 
 

 Met het sluifbalkje Schakel tussen obliek en nadir-beelden onderin in het 
midden kan gewisseld worden tussen de obliek foto en een orthogonale 
luchtfoto. 
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3.7. Meten 

De functionaliteit om metingen uit te voeren in Cyclorama’s wordt 
beschreven in hoofdstuk 4. 

 

3.8. Beeldinformatie 

Onder Beeldinformatie wordt de informatie getoond die betrekking heeft 
op de Cyclorama. 

 

 
 

Links in beeld staan drie categorieën, ieder met een eigen set aan informatie. 
 

3.9. Download Cyclorama-beeld 

Met Download huidig cyclorama-beeld kan de afbeelding zoals die nu in 
beeld staat, inclusief alle overlays, opgeslagen worden als een afbeelding. 

 

3.10. Zoomen 

Met de Zoom in en Zoom uit knop kan in de Cyclorama in- en 
uitgezoomd worden. 
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4. METINGEN UITVOEREN (PRO-LICENTIE BENODIGD) 

Met StreetSmart kunnen objecten die in de Cyclorama’s zichtbaar zijn ingemeten 
worden en direct als object in het actieve dgn-bestand ingevoerd worden. 
 
Het uitvoeren van een meting via StreetSmart heeft een vaste volgorde. Eerst 
dient in GEOCAD een digitaliseer commando gegeven te worden. Dat wordt 
beschreven in paragraaf 4.1. 
 
Daarna wordt om de StreetSmart viewer het type meting bepaald. Dat is 
afhankelijk van het soort object dat ingemeten gaat worden. 
Met StreetSmart kunnen vanuit de geopende Cyclorama’s vijf typen metingen 
uitgevoerd worden, te weten: 
 

 Locatie, of puntmeting 

 Afstand, of lijnmeting 

 Oppervlak, of vlakmeting 

 Rechte hoek, of kortste afstand tot een lijn 

 Hoogte, of z-meting 
 
De keuze voor het type meting wordt beschreven in de paragrafen 4.2 en 4.3. 
 
Voor het uitvoeren van die metingen zijn er drie meetmethoden beschikbaar: 
 

 Surface, waarbij gebruik gemaakt wordt van de interne Lidar-puntenwolk van 
de Cyclorama 

 Smart click, waarbij één punt aangeklikt wordt en StreetSmart dit punt 
automatisch in andere Cyclorama’s herkent 

 Voorwaartse insnijding, waarbij u als gebruiker zelf het punt in meerdere 
Cyclorama’s dient aan te wijzen 

 
 

 LET OP: 
Niet iedere Cyclorama is voorzien van een interne Lidar-puntenwolk. In dat geval 
kan de meetmethode ‘Surface’ niet gebruikt worden. 

 
 
De meetmethoden worden beschreven in paragraaf 4.4. 
 
Daarna dient de uitkomst van de meting overgebracht te worden naar GEOCAD. 
Dat komt in paragraaf 4.5 aan de orde. 
 
Tot slot dient een meting afgesloten te worden zoals beschreven is paragraaf 4.6. 
 
 

 LET OP: 
Een meting wordt altijd uitgevoerd in één Cyclorama. Als er voor de start van de 
meting meerdere Cyclorama’s open staan, dan worden die op één na gesloten. 
Na het afronden van de meting worden de oorspronkelijke Cyclorama’s opnieuw 
geopend. 
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4.1. Objecten toevoegen in GEOCAD 

Als een meting in de StreetSmart viewer erop gericht is om objecten in het actieve 
dgn-bestand toe te voegen, dan dient voorafgaand aan de eigenlijke meting het 
commando Objecten toevoegen gegeven te worden. 
 

 

Key-in 
 

mdl load attr4;gc_attr4 toevoegen 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Object toevoegen  Objecten 
 

 

 
 

 
 

 

TIP: 
Het commando Objecten toevoegen wordt beschreven in de gebruikershandleiding 
paragraaf 8.4. 

 
 

 
 

Maak alle benodigde instellingen voor het te plaatsen object en klik op de knop 
Plaats. 
 
Normaal gesproken zou vervolgens een punt in de tekening aangeklikt worden, 
maar dat punt wordt nu bepaald met behulp van een meting bepaald. Er is hier 
geen verdere actie nodig, het proces wordt verder uitgevoerd in het StreetSmart 
viewvenster. Dit wordt in de komende paragrafen verder beschreven. 
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4.2. Meting starten 

Een meting kan enkel gestart worden met een geopende Cyclorama. 
Wanneer die meting gestart wordt vanuit het Cyclorama menu (zie 

paragraaf 3.7), dan dient onmiddellijk een keuze gemaakt te worden uit de 
beschikbare typen metingen. 
 

 
 

Wanneer de meting gestart wordt vanuit de knoppenbalk (zie paragraaf 2.3), dan 
wordt die keuze automatisch gemaakt. 
 

Met de knop Puntmeting uitvoeren wordt het type Locatiemeting gebruikt. 
 

Met de knop Lijnmeting uitvoeren wordt het type Afstandmeting gebruikt. 
 

Met de knop Vlakmeting uitvoeren wordt het type Oppervlakmeting 
gebruikt. 

 
Zodra een meting gaande is wordt boven de Cyclorama een meetbalk geplaatst. 
 

 
 

In deze meetbalk kan een keuze gemaakt worden welke 
meetmethode gebruikt wordt. De actieve meetmethode staat 

onderstreept. Deze meetmethoden worden verder uitgewerkt in paragraaf 4.4. 
 

Als de meetmethode ‘Surface’ gebruikt wordt, dan kan 
gewisseld worden tussen weergave met diepte en weergave 

zonder diepte. Dit wordt in paragraaf 4.4.1 verklaard. 
 

Tijdens een meting kan van type meting gewisseld worden. Op 
deze type metingen wordt in paragraaf 4.3 verder ingegaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tot slot kan een meting afgebroken worden door op het kruisje te klikken. 
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4.3. Type metingen 

4.3.1. Locatiemeting 

Bij een locatiemeting wordt een puntobject ingemeten. Het resultaat van 
de meting is één coördinaat (x, y en z). Er verschijnt een kruisdraad in 
beeld waarmee een punt in de Cyclorama aangewezen dient te worden. 

 

 
 

4.3.2. Afstandmeting 

 Bij een afstandmeting wordt een lijnobject ingemeten. Het resultaat van 
de meting is een reeks van coördinaten. Er verschijnt een kruisdraad in 
beeld waarmee doorlopend punten aangeklikt kunnen worden. Ieder 

punt wordt aan de lijnmeting toegevoegd. 
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4.3.3. Oppervlakmeting 

Bij een oppervlaktemeting wordt een vlakobject ingemeten. Het resultaat 
van de meting is een reeks van coördinaten. Er verschijnt een kruisdraad 
in beeld waarmee doorlopend punten aangeklikt kunnen worden. Bij 

meer dan twee punten wordt een vlakvulling zichtbaar in de Cyclorama. 
 

 
 

4.3.4. Rechte hoek meting 

Bij een rechte hoek meting wordt een loodlijn op een andere lijn 
ingemeten. Het resultaat van de meting zijn twee coördinaten. Er 
verschijnt een kruisdraad waarmee eerst met twee punten de andere lijn 

ingetekend dient te worden, waarna met het derde punt het uiteinde van de 
loodlijn aangewezen kan worden. 
 

 
 

 
 

De volgorde van aanwijzen is: punt 1, punt 2, punt 4; de applicatie rekent vervolgens punt 3 uit 
 

De loodlijn (punt 3 – punt 4 in de afbeelding) wordt als resultaat aan GEOCAD 
doorgegeven (zie paragraaf 4.5). 
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4.3.5. Hoogtemeting 

Bij een hoogtemeting wordt een loodlijn op het grondoppervlak 
ingemeten. Het resultaat van de meting zijn twee coördinaten. Er 
verschijnt een kruisdraad, waarmee eerst een willekeurig punt aangeklikt 

dient te worden. Vanuit dit punt bezien kan daarna enkel nog een punt op 
dezelfde locatie, maar met een andere hoogte aangewezen worden. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Voor dit type meting moet in de instellingen (zie hoofdstuk 5) aangevinkt zijn dat 
er gebruik gemaakt wordt van 3D-coördinaten, anders levert deze meting in 
GEOCAD een polyline met begin- en eindpunt op hetzelfde coördinaat op. 
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4.4. Meetmethoden 

4.4.1. Surface 

De meetmethode Surface kan enkel toegepast worden op Cyclorama’s die 
voorzien zijn van een interne Lidar-puntenwolk. Deze Cyclorama’s zijn te 

herkennen aan de groene kleur van de cirkels van de Cyclorama-locaties, de 
geringde vorm van de cursor en de RD-coördinaten van die cursor die links onderin 
beeld getoond worden. 
 

 
 

Een Cyclorama in de meetmethode Surface 
 

Bij metingen wordt de extra optie Zonder diepte / Met 
diepte gegeven. Daarmee kan gewisseld worden tussen de 

Cyclorama-foto en de onderliggende Lidar-puntenwolk. 
 

 
 

De weergave ‘Met diepte’ 
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4.4.2. Smart click 

De meetmethode Smart click kan toegepast worden op plaatsen waar 
voldoende opnamelocaties zijn. Ieder meetpunt dat aangeklikt wordt in de 

actieve Cyclorama wordt ook in de aangrenzende Cyclorama’s opgezocht. De 
punten die gevonden zijn worden in kleine preview foto’s getoond. 
 
Bij een succesvolle Smart click meting zijn er voldoende Cyclorama’s (minstens 3) 
waarin het punt herkend is en is het aangewezen punt in alle preview foto’s 
herkenbaar. 
 

 
 

Een succesvolle Smart click meting 

 
 

 

TIP: 
Door op een preview fotootje te klikken wordt de desbetreffende Cyclorama 
geopend zonder dat de meting afgebroken wordt. 

 
 
Een smart click meting kan op een aantal manieren niet succesvol zijn. Zo kunnen 
er bijvoorbeeld te weinig Cyclorama’s zijn waarin het punt herkend is, het 
verkeerde punt is herkend, of het aangewezen punt kan te ver weg liggen. 
 

 
 

Te weinig waarnemingen 

 
 

Het aangewezen punt is niet herkenbaar in de andere previews 
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4.4.3. Voorwaartse insnijding 

De meetmethode Voorwaartse insnijding kan altijd toegepast worden. 
Ieder gewenst meetpunt dient handmatig in twee, of drie Cyclorama’s 

aangewezen te worden. 
 
Bij het aanwijzen van het eerste punt wordt aangegeven dat de meting nog te 
weinig punten bevat om tot een goed resultaat te komen. 
 

 
 

Hierna kan een andere Cyclorama geopend worden, met één van de methoden die 
beschreven staan in paragraaf 2.1. 
 
 

 LET OP: 
Het gebruik van de Shift-toets om een tweede Cyclorama te openen wordt tijdens 
een lopende meting genegeerd. 

 
 
Als in die tweede Cyclorama hetzelfde punt opnieuw ingemeten wordt kan er in 
principe een resultaat gegenereerd worden. Immers vanuit twee standplaatsen 
kan het punt berekend worden. Er is echter totaal geen controle op het resultaat 
en daarom wordt aangegeven dat één of meer punten een probleem hebben. 
 

 
 

Open om die controle wel te hebben opnieuw een andere Cyclorama 
 
 

 LET OP: 
Zorg ervoor dat het een andere Cyclorama is dan de eerste die geopend is, anders 
wordt de meting van voren af aan uitgevoerd. 
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Zodra het punt in de derde Cyclorama aangeklikt is zijn er voldoende metingen om 
het punt te berekenen en de bijbehorende controle uit te voeren. 
 

 
 
 

 

TIP: 
De meetlijnen van de lopende meting zijn zichtbaar in de actieve Cyclorama. De 
zwarte lijnen boven de opnamelocaties geven de standplaatsen aan. 
 

 
 



   4. Metingen uitvoeren 

Gebruikershandleiding   Versie 1.0 
GEOCAD StreetSmart koppeling 

27 

4.5. Meetresultaat in GEOCAD verwerken 

Als de meting tot een meetresultaat leidt, dan kan dat meetresultaat 
overgenomen worden in het actieve dgn-bestand. 
 
Om te bepalen of u dit punt wel over wilt nemen staat er meetinformatie aan de 
linkerkant van het viewvenster. Onderaan, bij de knop Accepteren, is bovendien 
een blokje zichtbaar waaraan afgelezen kan worden of de meting binnen de norm 
voor de standaardafwijking valt. 
 

 
 

De standaardafwijking valt binnen de norm 

 
 

De standaardafwijking valt buiten de norm 
 

Door op de knop Accepteren te klikken wordt het gemeten punt in GEOCAD 
gebruikt. Dat wil zeggen dat als het commando Objecten toevoegen (zie 
paragraaf 4.1) actief is de gemeten punten binnen dat commando gebruikt worden 
en er zodoende een nieuw object aan de actieve dgn toegevoegd wordt. 
 

4.6. Meting afsluiten 

Een lopende meting kan op de volgende manieren afgebroken worden: 
 

 Door het kruisje rechts in de meetbalk 

 Door de knop Huidige meting afbreken op de knoppenbalk 
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5. INSTELLINGEN 

 De StreetSmart instellingen worden gestart met het commando 
StreetSmart instellingen. 

 

5.1. Tabblad StreetSmart 

 
 

Gebruik lokale 
cyclomedia server 

De mogelijkheid om een lokale locatie-server te gebruiken. 
 
 

Atlas url Het web-adres van de locatie-server. De Cyclorama foto’s 
worden via het Internet direct bij Cyclomedia opgehaald. 
 

Service url Het Web adres van de locale server. De Cyclorama foto’s zijn 
centraal op het netwerk van de gemeente opgeslagen. 
 

Gebruikersnaam De gebruikersnaam voor het raadplegen van Cyclorama’s. 
 

Wachtwoord Het wachtwoord voor het raadplegen van Cyclorama’s. Dit 
wordt standaard weergegeven met sterretjes. 
 

Toon wachtwoord De mogelijkheid om het wachtwoord te tonen als leesbare 
tekst. 
Deze optie is alleen beschikbaar als het wachtwoord nieuw 
ingetoetst is. 
 

Open mode De indeling van de vensters in de GlobeSpotter viewer. 
 

Kompas tonen Tonen van een kompas in de geopende Cyclorama’s. 
 

Decimalen meten Precisie (aantal cijfers achter de komma) van het 
meetresultaat. 
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Srs Srs voor het bevragen van de locatie server (EPSG:28992 – 
niet wijzigbaar. EPSG:28992 is de code voor Amersfoort/RD 
New. Projectie met eenheid meter, Amersfoort heeft 
coördinaten 155000 m, 463000 m). (niet instelbaar). 
 

Versie 
 

De versie voor het bevragen van de locatie server (1.1.0 – niet 
wijzigbaar). (niet instelbaar). 
 

Taal De taal voor het bevragen van de locatie server (Nederlands – 
niet instelbaar). 
 

Swf url Het Web adres van de locatie server voor de lokaal 
geinstalleerde Globespotter server. 
 

Swf bestand Wanneer deze aanstaat wordt de loakel GlobeSpotter server 
gebruikt. 
Let op. 
Dit betekent dat de Atlas url en Services url instellingen 
aangepast moeten worden. 
 

Log events De mogelijkheid om extra informatie in het log-bestand te 
schrijven tijdens het werken met GlobeSpotter. 
 

 

5.2. Tabblad Locatie selectie 

 
 

Maximaal aantal open 
Cyclorama’s 
 

Het maximaal te openen aantal foto’s bij het zoeken van een 
opgegeven locatie via adres, postcode, X Y coördinaten of 
identificatie. 
 

Zoeken binnen radius 
van 
 

De straal van de zoekcirkel in meters bij het prikken in de 
kaart. 
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