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De informatie in dit document is eigendom van NedGraphics BV. De gebruiker kan op generlei wijze rechten ontlenen 
aan de inhoud van dit document. NedGraphics BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te 
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De software beschreven in dit document wordt verstrekt onder licentie en 
mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. NedGraphics BV 
is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, en/of kosten welke voortvloeien uit het gebruik van haar producten en/of 
documentatie, anders dan in het verkoop en/of onderhoudscontract vermeld. NedGraphics BV staat geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 14073496 

 



   

Gebruikershandleiding   Versie 2.0 
GEOCAD-GlobeSpotter koppeling 

iii 

VERSIEBEHEER 

 

Versie Datum Notities 

1.0 februari 2013 Eerste versie 

1.1 december 2014 Paragraaf verwijderen kenmerkpunten 
toegevoegd 

2.0 10 december 2018 Toepassen nieuwe huisstijl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NedGraphics B.V. wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het 
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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 GlobeSpotter1. 
 
Met de GlobeSpotter koppeling kunt u op eenvoudige wijze Cyclorama’s 
(panorama foto’s) bekijken. Cyclorama’s zijn geografisch gekoppeld waardoor u 
deze eenvoudig vanuit de kaart kunt openen door een punt in de kaart te prikken. 
Hierbij worden één of meer Cyclorama’s binnen een in te stellen zoekcirkel 
geopend. U kunt ook Cyclorama’s openen door op een opnamelocatie in de kaart 
te prikken.  
 
In plaats van Cyclorama’s te openen door prikken in de kaart kunt u Cyclorama’s 
ook zoeken en openen door het opgeven van een adres, postcode, coördinaten of 
Cyclorama ID. Hierbij kunt u instellen of er direct naar de locatie van de gevonden 
Cyclorama’s ingezoomd wordt. 
 
Geopende Cyclorama’s kunt u printen en opslaan in JPG of PNG formaat.  
 
Afhankelijk van de locatie zijn Cyclorama’s uit verschillende jaren beschikbaar. U 
kunt kiezen om alleen de meest recente Cyclorama’s te gebruiken of om 
Cyclorama’s te gebruiken uit geselecteerde jaren. 
 
De Cyclorama’s worden rechtstreeks vanaf de servers van CycloMedia gedownload 
waardoor u altijd de beschikking heeft over de meest actuele gegevens. 
 
Om gebruik te kunnen maken van bovengenoemde functionaliteit heeft u een 
GlobeSpotter licentie nodig. 
 
Voor de aansluiting naar GEOCAD heeft u een aansluitlicentie nodig.  
 
Mapping 
Met deze functionaliteit kunt u punt- en lijnmetingen in de Cyclorama’s uitvoeren 
en de gemeten punt- en lijngeometrie aan het werkbestand toevoegen. 
 
 
In de navolgende hoofdstukken wordt de functionaliteit van de GlobeSpotter 
koppeling beschreven. 
 

                                                           
1 GlobeSpotter is een interactieve applicatie ontwikkeld door CycloMedia, die toegang geeft tot Cyclorama’s en Luchtfoto’s. De 

software en data worden rechtstreeks vanaf de servers van CycloMedia gedownload, waardoor het product snel en gemakkelijk 
kan worden ingezet in de dagelijkse werkprocessen 
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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. 

 

outbind://736/www.nedgraphics.nl
mailto:helpdesk@nedgraphics.nl
http://www.ngvereniging.nl/
mailto:secretariaat@ngvereniging.nl
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1. STARTEN EN BESCHRIJVING DIALOOGVENSTER 

1.1. Starten van de GlobeSpotter koppeling 

Door naar het hoofdmenu Object te gaan kunt u de GlobeSpotter koppeling 
starten. 

  

Drukt u op de knop GlobeSpotter  van de Fotoviewer menu, dan wordt het 
GlobeSpotter dialoogvenster geopend. 
 

 
 

 

TIP: 
Het kan zijn dat u tijdens het starten gevraagd wordt om uw 
gebruikersnaam en wachtwoord 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. 
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1.2. Beschrijving dialoogvenster 

De verschillende onderdelen binnen het dialoogvenster zijn op de volgende wijze 
gegroepeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Beschikbare opnamedata 

Afhankelijk van de locatie kunnen er Cyclorama’s uit verschillende jaren 
voorkomen. Welke jaren er voorkomen is locatie afhankelijk. U kunt op 2 
manieren gebruik maken van de opnamedata. 
 

 Aangevinkt: Alleen de meest recente Cyclorama’s zijn beschikbaar in de lijst. 
Het kan voorkomen dat er meer dan één datum in de lijst wordt getoond. 

 

 
 

Als de functie Cyclorama locaties in de kaart tonen actief staat, worden de 
locaties in de kaart getoond. Hierbij zijn de verschillende jaren eenvoudig in 
de kaart te herkennen doordat de locaties uit een bepaald jaar in de kleur van 
de markering in de lijst worden getoond. De functie waarmee Cyclorama 
locaties in de kaart worden getoond wordt in het hoofdstuk Beschrijving 
knoppenbalk beschreven. 

 
 

 LET OP: 
Locaties worden alleen in deel van de kaart getoond dat zichtbaar is. 

      Knoppenbalk 

 
 
 

Cyclorama viewvenster 1 

 
 
 

Cyclorama viewvenster 4 

 

 
 
 

Cyclorama viewvenster 2 

 

 
 
 

Cyclorama viewvenster 3 

 
Richtpunt 

 
 

 
 

Beschikbare 
opnamedata 

 
 

 
Meetinformatie 

 
 

Synchroniseer focus 

 
 

Locatie 

SmartClick 
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 Niet aangevinkt: Alle jaren waarin Cyclorama’s zijn opgenomen zijn 
beschikbaar in de lijst. Ook de jaren waarvan de Cyclorama’s zijn vervallen. 

 

    
 

De beschikbare opnamedata kunt u individueel of in een willekeurige 
combinatie selecteren. Als u een combinatie van jaren wilt selecteren klikt u 
op het eerst gewenste jaar. Vervolgens selecteert u er jaren bij door met de 
CTRL toets ingedrukt, op de gewenste jaren te klikken. Met de SHIFT toets 
kunt u een aaneengesloten blok van jaren selecteren. 
 
Als de functie Cyclorama locaties in de kaart tonen actief staat, worden de 
locaties in de kaart getoond. Hierbij zijn de verschillende jaren eenvoudig in 
de kaart te herkennen doordat de locaties uit een bepaald jaar in de kleur van 
de markering in de lijst worden getoond. De functie waarmee Cyclorama 
locaties in de kaart worden weergegeven wordt in het hoofdstuk Beschrijving 
knoppenbalk beschreven. 
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Selecteren met de CTRL toets 

 

    
Selecteren met de SHIFT toets 

 
 

 LET OP: 
De Cyclorama foto’s en locaties worden via het Internet direct bij Cyclomedia 
opgehaald. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Standaard moeten de gegevens binnen 20 seconden beschikbaar komen, 
anders wordt de vraag richting Cyclomedia afgebroken. Bij een voortdurend 
slechte performance wordt u aangeraden contact op te nemen met uw 
systeem- of applicatiebeheerder. 
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1.2.2. Locatie 

 
 
U kunt Cyclorama’s bij specifieke adressen, postcodes, Cyclorama’s ID’s of 
coördinaten openen door een adres, postcode, Cyclorama ID of coördinaten in het 
veld te typen of door een eerder ingegeven locatie uit de lijst te selecteren. De 
laatste 10 opgegeven locaties worden bewaard. 

Na intypen van een nieuwe locatie worden pas na indrukken van de knop  de 
Cyclorama’s geopend. Als er een eerder opgegeven locatie uit de lijst wordt 
gekozen, worden de Cyclorama’s direct geopend. 
 
Bij gebruik van adressen, postcodes en coördinaten is het aantal Cyclorama’s dat 
wordt geopend afhankelijk van de instelling Maximaal aantal te openen 
cyclorama’s in het instellingenmenu (zie hoofdstuk 2). Door het aanvinken van 
Inzoomen bij zoeken locatie in het Instellingen dialoogvenster wordt automatisch 
ingezoomd op de opgegeven locatie. 
 
Bij het openen van de Cyclorama’s wordt de focus van alle geopende Cyclorama’s 
gesynchroniseerd. 
 
De juiste invoer voor adressen, postcodes, Cyclorama’s ID’s en coördinaten wordt 
getoond in het Mogelijke invoer locatie en identificatie dialoogvenster. Dit wordt 

geopend na indrukken van de knop . 
 

 
 

1.2.3. Cyclorama viewvenster(s) 

Elke Cyclorama wordt geopend in een apart viewvenster. In een geopende 
Cyclorama kunt u op verschillende manieren navigeren. De verschillende manieren 
waarop u in een Cyclorama kunt navigeren wordt beschreven in de laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk: Navigeren in een Cyclorama. 
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In de kaart wordt per geopende Cyclorama een pijlsymbool geplaatst. De richting 
van de pijl geeft de kijkrichting aan. De randen van de Cyclorama viewvensters 
hebben kleuren die nagenoeg overeen komen met de kleuren van de pijlsymbolen 
in de kaart. Het actieve viewvenster wordt daarnaast nog voorzien van een dunne 
gele grenslijn. 
Het pijlsymbool draait mee als u binnen een Cyclorama de kijkrichting aanpast.  
 

 
 
Naast het openen van Cyclorama’s door het opgeven van een locatie of Cyclorama 
ID, kunt U Cyclorama’s op 2 andere manieren openen: 

 Door te klikken op een symbool in de Cyclorama dat de opnamelocatie van 
een beschikbare Cyclorama aangeeft.  

 Door één of meer van deze symbolen in de kaart te selecteren. 
 
De functies waarmee opnamelocaties in de kaart worden getoond en Cyclorama’s 
via prikken in de kaart kunnen worden geopend, worden beschreven in het 
hoofdstuk Beschrijving knoppenbalk. 
 
Indien gewenst kunt u in de geopende Cyclorama’s puntmetingen en lijnmetingen 
uitvoeren. 
 
Verder kunt u punt-, lijn- en vlakgeometrie in de kaart selecteren en deze in de 
geopende Cyclorama’s tonen. Daarnaast kunt u geopende Cyclorama’s, inclusief 
de geselecteerde geometrie printen en opslaan. 
 
De functies waarmee puntmetingen en lijnmetingen in Cyclorama’s kunnen 
worden uitgevoerd, de functies waarmee geselecteerde geometrie in Cyclorama’s 
kan worden getoond en de functies waarmee geopende Cyclorama’s, inclusief de 
geselecteerde geometrie kunnen worden geprint en opgeslagen, worden in het 
hoofdstuk Beschrijving knoppenbalk beschreven. 
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1.2.4. Synchroniseer focus en richtpunt (kijken naar) 

Geopende Cyclorama’s kunnen wel of niet gesynchroniseerd worden. 
 

  Zolang de focus binnen de Cyclorama’s niet is 
gesynchroniseerd kunt u onafhankelijk van andere geopende Cyclorama’s de 
kijkrichting van een Cyclorama wijzigen, inzoomen en uitzoomen. 
 

  Als u de focus wel heeft gesynchroniseerd kunt u op een 
meer geavanceerde wijze in de Cyclorama’s en de kaart navigeren. 
 
Als de focus is gesynchroniseerd wordt in elke Cyclorama en in de kaart een 

kruisdraad getoond . Deze kruisdraad is het gemeenschappelijke richtpunt 
binnen alle Cyclorama’s, zelfs als geopende Cyclorama’s worden gesloten en 
nieuwe worden geopend. De coördinaten van het richtpunt worden linksonder in 
het dialoogvenster getoond onder het kopje Kijken naar:. 
 
Bij wijzigen van de kijkrichting in de actieve Cyclorama lopen alle andere geopende 
Cyclorama’s en de kruisdraad in de kaart synchroon mee.  
 
Ook binnen GEOCAD wordt de kijkrichting gesynchroniseerd. 
 
U kunt overal in een Cyclorama klikken om het gemeenschappelijke richtpunt 
binnen alle geopende Cyclorama’s snel naar de gewenste locatie te verplaatsen. 
Dit voorkomt onnodige rotaties van de camera’s en verhoogt uw snelheid van 
werken.  
 
Meestal zal het richtpunt niet in alle Cyclorama’s op hetzelfde object gericht zijn. 
Dit wordt veroorzaakt doordat het richtpunt op een andere afstand ligt dan het 
object waar naar gekeken wordt. 
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U kunt de afstand van het richtpunt wijzigen door met de cursor op de kruisdraad 
te gaan staan en met het muiswieltje te scrollen. Als u met cursor op de kruisdraad 
staat wijzigt de vorm van de kruisdraad (linker Cyclorama). 
 

 
 
Als u het richtpunt op de afstand van het object heeft gebracht, wordt in alle 
Cyclorama’s binnen de cursor op hetzelfde object gericht. 
 

 
 
U kunt ook op de kruisdraad in de kaart klikken en deze in de kaart verplaatsen. 
Alle  Cyclorama’s draaien hierbij synchroon mee. 
 

1.2.5. SmartClick gebruiken bij meten 

  Bij gebruik van SmartClick kunt u op een meer geavanceerde 
wijze in de Cyclorama’s meten. U hoeft, bij meten, slechts 1 Cyclorama punten te 
klikken in plaats van in meerdere geopende Cyclorama’s. Punt-, lijn- en 
vlakmetingen kunnen allen met behulp van SmartClicks uitgevoerd worden. 
 
Bij deze functionaliteit wordt geen gebruik gemaakt van puntenwolktechnologie, 
maar van technologie die het in de Cyclorama geklikte punt automatisch 
detecteert in één, of twee in de buurt liggende Cyclorama’s (stereo pair analysis). 
Op basis van deze gegevens wordt het punt in de 3D ruimte berekend. 
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1.2.6. Meetinformatie 

Het is mogelijk binnen Cyclorama’s puntmetingen en lijnmetingen uit te voeren. 
Om een nauwkeurige meting uit te voeren dient u tenminste 2 verschillende 
Cyclorama’s te gebruiken. Beter is om 3 Cyclorama’s te gebruiken.   
 
In het Meetinformatie overzicht worden de resultaten van een puntmeting of 
lijnmeting getoond. Voor een puntmeting zijn dit het berekende punt (coördinaat), 
de standaardafwijking van het berekende punt en de berekende betrouwbaarheid. 
Voor een lijnmeting zijn dit de 2 berekende punten, de berekende lengte, de 
standaardafwijking van de berekende lengte en berekende betrouwbaarheid. 
 
Onder het meetinformatie overzicht wordt naast de Accepteren knop een groen of 
rood veld getoond. Dit veld geeft aan of de betrouwbaarheid van de meting hoog 
of laag is (betrouwbaarheidsfactor kleiner of groter dan 1). 
 

 
Resultaten puntmeting: Hoge betrouwbaarheid (betrouwbaarheidswaarde < 1 en 
een groen veld) 
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Resultaten puntmeting: Hoge betrouwbaarheid (betrouwbaarheidswaarde > 1 en 
een rood veld) 
 
 
Op basis van deze meetinformatie kunt u een meting accepteren. Bij het 
accepteren kunt u er voor kiezen: 

 De geaccepteerde punten te gebruiken om een lijn(keten), cirkel(boog), tekst, 
symbool met de ingestelde penkleur, lijnstijl, pendikte en coderingen in de 
kaart te tekenen. 

 De lijn(keten), cirkel(boog), tekst of symbool als 2D of als 3D element aan de 
kaart toe te voegen. 

 
U kunt een geaccepteerde puntmeting gebruiken voor: 

 Plaatsen van een symbool of tekst op het berekende punt in de kaart. 
Hiervoor dient u, voor het accepteren, de place active cell (met vooraf 
geactiveerde cell), of place tekst (met de vooraf ingevoerde tekst) functie in 
GEOCAD MicroStation te activeren. 

 Tekenen van een lijn, lijnketen, boor, cirkel, of vlak op de berekende punten 
in de kaart, waarbij de berekende punten als invoer worden gebruikt. 
Hiervoor dient u voor het accepteren van het eerste punt één van de functies 
voor het tekenen van lijnen (place line), lijnketens (place smartline met optie 
vertex type en segment type lines), bogen (place arc), cirkels (place ellips) en 
vlakken (place shape) in GEOCAD MicroStation te activeren. 

 
U kunt een geaccepteerde lijnmeting gebruiken voor: 

 Het meten van lengte of hoogte. Bij het meten van hoogte wordt afgeraden 
om het resultaat te accepteren. Toevoegen aan de kaart resulteert uiteindelijk 
in zeer kleine lijnstukjes indien de aansluitende applicaties 2D zijn. 

 Tekenen van een lijnstuk in de kaart waarbij de berekende punten als invoer 
worden gebruikt. 
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Bij het plaatsen van elementen worden de actieve MicroStation-instellingen 
gebruikt (symboolnaam, kleur, laagnaam etc.). Als de Attributen toevoegen bij 
nieuwe objecten  functie binnen GEOCAD (Object >> Toevoegen>> Objecten) 
actief is, krijgen nieuwe elementen de hier ingestelde attributen. En worden ze 
ook volgens de GEOCAD-regels gepresenteerd. 
 
Elementen die op deze manier aan de kaart worden toegevoegd worden in de 
Cyclorama getoond. 
 
Hoe u een puntmeting en lijnmeting uitvoert, hoe u instelt of elementen in 2D of 
in 3D aan de kaart worden toegevoegd en op welke hoogte de elementen in de 
Cyclorama’s worden getoond, wordt uitgebreid beschreven in het hoofdstuk 
Beschrijving knoppenbalk. 
 

1.2.7. Knoppenbalk 

De knoppenbalk bevat de volgende functies: 
 

 Het sluiten van alle geopende Cyclorama’s. 

 Tonen van Cyclorama locaties in de kaart. 

 Openen van Cyclorama’s nabij een in de kaart geprikt punt. 

 Synchroniseren van de focus van de verschillende geopende Cyclorama’s. 

 Tonen van in de kaart geselecteerde punt-, lijn- en vlakgeometrie in de 
geopende Cyclorama’s. 

 Tonen van Cyclorama informatie. 

 Inzoomen en uitzoomen in een Cyclorama. 

 Kijkrichting wijzigen van een Cyclorama. 

 Helderheid wijzigen van een Cyclorama. 

 Puntmeting uitvoeren in Cyclorama’s. 

 Lijnmeting uitvoeren in een Cyclorama. 

 Opslaan van een Cyclorama, inclusief geselecteerde geometrie en 
meetresultaten. 

 Afdrukken van een Cyclorama, inclusief geselecteerde geometrie en 
meetresultaten. 

 Instellen van: 
o GlobeSpotter: Onder andere url, inloggegevens en de manier waarop de 

Cyclorama’s worden geopend (naast en onder elkaar, naast elkaar of 
onder elkaar) 

o Locatie selectie: Het aantal te openen Cyclorama’s en een zoekstraal bij 
prikken in de kaart. 

o Geometrie: Wel of niet gebruiken van een vaste, in te stellen hoogte om 
geselecteerde geometrie zo goed mogelijk in de Cyclorama’s te tonen 

 
Deze functies worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 
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1.3. Navigeren in een Cyclorama 

In een geopende Cyclorama kunt u de kijkrichting wijzigen door in de actieve 
Cyclorama de linker muisknop ingedrukt te houden en de muis naar 
links/rechts/boven of beneden te slepen. 
 
Met het muiswiel kunt u inzoomen of uitzoomen. Bij inzoomen en uitzoomen 
wijzigt de richting van het pijlsymbool in de kaart. 
 
Voor wijzigen van de kijkrichting, inzoomen en uitzoomen zijn ook functies binnen 
de knoppenbalk beschikbaar. 
 
Ook kunt u gebruik maken van het kompas in de Cyclorama. U kunt de kijkrichting 
wijzigen door op het kompas de linker muisknop ingedrukt te houden en de muis 
te verslepen. Door één keer op het kompas te klikken wordt de Cyclorama naar 
het noorden gericht. Binnen het Instellingen dialoogvenster kunt instellen of het 
kompas wel of niet binnen de Cyclorama’s beschikbaar is. 
 
Als de focus is gesynchroniseerd kunt u binnen een viewvenster overal klikken om 
het richtpunt binnen alle geopende viewvensters snel naar de aangewezen locatie 
te verplaatsen. Dit voorkomt onnodig roteren van de camera. Meestal zal het 
richtpunt niet in alle Cyclorama’s op hetzelfde object gericht zijn. Dit wordt 
veroorzaakt doordat het richtpunt op een andere afstand ligt dan het object waar 
naar gekeken wordt. U kunt de afstand van het richtpunt wijzigen door met de 
cursor op de kruisdraad te gaan staan en met het muiswieltje te scrollen. 
 
U kunt ook de focus in de kaart verplaatsen. De Cyclorama’s passen de kijkrichting 

aan als u op de functie Setfocus  klikt in de Fotoviewer menu van GEOCAD. 
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2. BESCHRIJVING KNOPPENBALK 

2.1. Cyclorama’s sluiten 

Nadat u de knop Cyclorama’s sluiten heeft ingedrukt worden alle geopende 
Cyclorama’s gesloten. Als de symbolen die de locaties van de Cyclorama 

weergeven in de kaart worden getoond, blijven deze getoond worden, echter de 
richting wordt uitgezet. 
 

2.2. Cyclorama’s openen 

U kunt Cyclorama’s op 2 verschillende manieren openen: 

 Door één of meer symbolen in de kaart, dat de opnamelocatie van een 
beschikbare Cyclorama aangeeft, in de kaart te selecteren en daarna de optie 
Cyclorama’s nabij een geprikt punt openen te activeren. 

 Door te klikken op een Cycloramalocatie in een Cyclorama. 
Daarnaast kunt u Cyclorama’s openen door in de bovenbalk een locatie of 
Cyclorama ID in te typen. Deze manier van openen is reeds beschreven in het 
voorgaande hoofdstuk (paragraaf Locatie). 
 

2.2.1. Cycloramalocaties in de kaart tonen en Cyclorama’s openen met behulp van 
deze locatie(s) 

Nadat u de knop Cyclorama locaties in de kaart tonen  heeft ingedrukt 
worden binnen het zichtbare venster de locaties van Cyclorama’s die 

beschikbaar zijn met symbolen in de kaart weergegeven. De kleur van de 
symbolen geeft het jaar aan waarin de Cyclorama’s zijn opgenomen. 
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 LET OP: 
Locaties worden alleen in de kaart getoond van wat zichtbaar is, tenzij er een 
fence in de tekening staat, dan worden alleen de locaties binnen het fence 
opgevraagd. 

 
 
U kunt een of meerdere symbolen, in GEOCAD MicroStation, binnen een 
kader/fence selecteren. Nadat u één of meer locaties via een kader/fence heeft 
geselecteerd, klikt u op de functie Cyclorama’s nabij een geprikt punt openen. Na 
klikken op deze functie worden de Cyclorama’s geopend. 
 
Na openen van een Cyclorama wordt een pijlsymbool in de kaart geplaatst. De 
kleur van de pijlsymbool komt overeen met de kleur van het Cyclorama venster.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Als u de kijkrichting wijzigt door de linker muisknop ingedrukt te houden en de 
muis naar links/rechts/boven of beneden te slepen wijzigt de richting van het 
pijlsymbool in de kaart. 
 
Voor navigeren in een Cyclorama kunt u ook 
gebruik maken van de volgende knoppen in de 
knoppenbalk. 
 
Ook kunt u gebruik maken van het kompas in de Cyclorama. U kunt 
de kijkrichting wijzigen door op het kompas de linker muisknop ingedrukt te 
houden en de muis te verslepen. Door één keer op het kompas te klikken wordt de 
Cyclorama naar het noorden gericht. 
 

Door nogmaals op de knop Cyclorama locaties in de kaart tonen    te drukken 
worden de symbolen van de opnamelocaties niet meer getoond en worden 
eventueel geopende Cyclorama vensters gesloten. 
 



                           2. Beschrijving knoppenbalk 

Gebruikershandleiding   Versie 2.0 
GEOCAD-GlobeSpotter koppeling 

15 

2.2.2. Cyclorama vanuit een andere Cyclorama openen 

In de geopende Cyclorama’s worden de locaties van andere Cyclorama’s als 
stippen getoond. Op de locaties waar Cyclorama’s zijn geopend worden in de 
Cyclorama’s gekleurde driehoeken getoond. Deze stellen de kijkrichting voor van 
de andere geopende Cyclorama’s. De kleur van deze driehoeken komt overeen 
met de kleur van het Cyclorama venster. 
 
U kunt een Cyclorama openen door in een Cyclorama op de locatie van een andere 
Cyclorama te klikken. 
 

 
 

2.2.3.  Cyclorama’s nabij een geprikt punt openen 

Voordat u de knop Cyclorama’s nabij een geprikt punt openen  activeert, 
moet u eerst één of meerdere punten in de kaart selecteren. 

 
Afhankelijk van de instellingen Maximaal Aantal openen cyclorama’s  en Zoeken 
binnen radius van  in het instellingenmenu (zie hoofdstuk 3), worden er één of 
meerdere Cyclorama’s geopend. 
 

2.3. Geselecteerde geometrie in Cyclorama tonen (Pro licentie benodigd) 

Het is mogelijk om punt-, lijn en vlakgeometrie in de kaart te selecteren en deze 
vervolgens in de Cyclorama’s tonen. 
 

Nadat u de gewenste geometrie heeft geselecteerd wordt deze na 
indrukken van de knop Geselecteerde geometrie in Cyclorama tonen in alle 

geopende Cyclorama’s getoond. Als u de selectie wijzigt wordt deze nieuwe 
selectie pas in de Cyclorama’s getoond na uitzetten en weer aanzetten van deze 
functie. 
 
Symbolen worden met een standaardsymbool (default kruis) met de naam van het 
symbool in de Cyclorama’s getoond. Teksten worden niet geroteerd getoond.  
Lijnvormige elementen worden als doorgetrokken lijnen getoond in de kleur die 
deze in de kaart hebben. 
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Alleen als de kaart 3D geometrie bevat, wordt de geselecteerde geometrie op de 
juiste hoogte in de Cyclorama’s getoond. Als er sprake is van 2D geometrie dient u 
een hoogte vast te stellen waarop de geselecteerde geometrie in de Cyclorama’s 
wordt getoond.  Het vaststellen kunt u doen door een lijnmeting in de 
GlobeSpotter uit te voeren. 
 

2.3.1.  Onderzoeken in Cyclorama afgebeelde geometrie 

Geometrie die in een Cyclorama wordt afgebeeld kan binnen de Cyclorama 
onderzocht worden. 
 
Nadat u, met de CTRL toets ingedrukt, op een element heeft geklikt wordt een 
dialoogvenster geopend met informatie. 
Deze bestaat o.a. uit: 

 Lijn(keten), cirkel(boog): Coördinaten (X,Y,Z). 

 Vlak: Coördinaten (X,Y,Z). 

 Symbool: Type (1/2 puntsymbool), coördinaat plaatsingspunt (X,Y,Z), 
symboolnaam.  

 Tekst: Rotatie in de kaart, Tekstinhoud, coördinaat plaatsingspunt (X,Y,Z), 
 
 

 LET OP: 
De optie Synchroniseer focus  moet dan uitstaan. 
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2.4. Informatie over de Cyclorama 

Nadat u de knop Informatie over de Cyclorama  heeft ingedrukt wordt een 
dialoogvenster geopend waarin de gegevens over de Cyclorama worden 

getoond. De getoonde informatie bevat onder andere de identificatie van de 
Cyclorama, de coördinaten van de opnamelocatie en de bijbehorende 
standaardafwijkingen. 
 

 
 

2.5. Inzoomen - uitzoomen 

Door achter elkaar op één van de knoppen Inzoomen, Standaard 
zoomgrootte of Uitzoomen  te drukken kunt u in de actieve 
Cyclorama inzoomen en uitzoomen. 

 
Door één keer op de middelste knop Standaard zoomgrootte te drukken wordt de 
kijkhoek ingesteld op 90 graden. 
 
Voor inzoomen en uitzoomen kunt u ook het muiswieltje gebruiken. 
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2.6. Beeld draaien 

Door achter elkaar op één van de knoppen Beeld naar 
links/boven/onder/rechts draaien  te drukken kunt u de 

kijkrichting van de actieve Cyclorama wijzigen. 
 
Bij wijzigen van de kijkrichting wijzigt de richting van het pijlsymbool in de kaart.  
    
Voor wijzigen van de kijkrichting kunt u ook gebruik maken van de linker muisknop 
(linker muisknop ingedrukt houden en slepen) en het kompas in de Cyclorama (op 
het kompas klikken, de linker muisknop ingedrukt houden en verslepen, door één 
keer op het kompas te klikken wordt de Cyclorama naar het noorden gericht). 
 

2.7. Helderheid Cyclorama wijzigen 

Door achter elkaar op de knoppen Hogere/Lagere helderheid  
te drukken kunt u de helderheid van de actieve Cyclorama 

wijzigen.  
 
De Cyclorama krijgt weer de standaard helderheid door één keer op de middelste 
knop Standaard helderheid te drukken. 
 

2.8. Metingen uitvoeren (Pro licentie benodigd) 

  U kunt puntmetingen, lijnmetingen en vlakmetingen in 
Cyclorama’s uitvoeren (de eerste drie knoppen). Een meting kan op verschillende 
manieren worden uitgevoerd: 

 U kunt ervoor kiezen om een meting handmatig in twee, of meer 
Cyclorama’s uit te voeren (de optie SmartClick gebruiken en de optie 
Synchroniseer focus beide uitgevinkt). 

 U kunt ervoor kiezen één Cyclorama te openen om een meting in uit te 
voeren, waarbij automatisch informatie uit één of meerdere andere 
Cyclorama’s wordt gebruikt (optie SmartClick gebruiken aangevinkt, optie 
Synchroniseer focus uitgevinkt). U heeft geen invloed op welke 
Cyclorama’s extra gebruikt worden, deze worden automatisch bepaald. 

 U kunt ervoor kiezen om een meting in twee, of meer Cyclorama’s uit te 
voeren, waarbij u gebruik maakt van een gemeenschappelijk richtpunt 
binnen alle geopende Cyclorama’s. Hierbij wordt gemeten in één 
Cyclorama en wordt de informatie uit de andere geopende Cyclorama’s 
automatisch bij de berekening gebruikt (optie SmartClick gebruiken 
uitgevinkt, optie Synchroniseer focus aangevinkt). 

 
Met de meest rechtse knop kunt u een meting afbreken. 
 
Hoe u deze metingen uitvoert wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3, 
Metingen uitvoeren. 
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2.9. Afbeelding opslaan 

 Nadat u de knop Afbeelding opslaan heeft ingedrukt wordt het keuze 
dialoog geopend waarin u kunt kiezen of u de geselecteerde Cyclorama 

(inclusief de geselecteerde geometrie) in JPG formaat of in PNG formaat wilt 
opslaan. Als u kiest voor JPG formaat kunt u de kwaliteit instellen. Hoe hoger de 
kwaliteit hoe groter de opgeslagen afbeelding.  
 

 
 
Als u vervolgens op Opslaan als klikt wordt een dialoogvenster geopend waarin u 
de naam en locatie van het bestand kunt opgeven. 
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2.10. Afbeelding afdrukken 

 Nadat u de knop Afbeelding afdrukken heeft ingedrukt wordt het 
afdrukken dialoog geopend waarin u via de knop Voorkeursinstellingen 

kunt instellen hoe u de geselecteerde Cyclorama (inclusief de geselecteerde 
geometrie) wilt printen. 

 

 
 
Als u vervolgens op Afdrukken klikt wordt de Cyclorama geprint. 
 

2.11. Instellingen 

Nadat u de knop Instellingen heeft ingedrukt wordt het instellingen dialoog 
geopend. Binnen dit dialoog kunnen instellingen voor het selecteren en 

openen van Cyclorama’s en algemene GlobeSpotter instellingen gewijzigd worden. 
Het dialoogvenster met de verschillende instellingen worden in het hoofdstuk 
Instellingen beschreven. 
 

2.12. Help informatie 

Het helpbestand kunt u openen door op de knop Help informatie te 
drukken. 
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3. METINGEN UITVOEREN (PRO-LICENTIE BENODIGD) 

3.1. Puntmeting uitvoeren 

U kunt de functie Punt meten gebruiken om in Cyclorama’s coördinaten van 
een punt te meten en op basis van deze gemeten coördinaten een punt van 

een lijn(keten), cirkel(boog), tekst of symbool op het berekende punt in de kaart te 
tekenen. De meting wordt altijd in 3D uitgevoerd. Bij accepteren van het 
meetresultaat  kunt u er voor kiezen de lijn(keten), cirkel(boog), tekst of symbool 
als 2D of als 3D element aan de kaart toe te voegen. 
 
Om een puntmeting uit te kunnen voeren moeten er bij voorkeur 3 Cyclorama’s 
zijn geopend (minstens 2). Nadat u minstens 2 Cyclorama’s hebt geopend komt de 
knop Start puntmeting beschikbaar. Een puntmeting bestaat uit de volgende 
stappen: 
 
Stap 1: Selecteer de locatie in de Cyclorama’s waar u een puntmeting op wilt 
uitvoeren. Zorg er voor dat de locatie in alle Cyclorama’s te zien is. 
 
Stap 2: Start het puntmeten door op de knop Start puntmeting te klikken. 
 
Stap 3: Klik op het gewenste punt in de eerste Cyclorama, dan op het zelfde punt 
in de tweede Cyclorama en tenslotte op hetzelfde punt in de derde Cyclorama. U 
kunt een meetpunt naderhand verplaatsen door een andere locatie in de 
Cyclorama te klikken. Bij klikken op een punt kunt u voor meer precisie de 
zoombox gebruiken. Deze zoombox wordt in de Cyclorama geopend door de linker 
muistoets langer ingedrukt te houden. 
 

     
Een meting zonder zoombox                     Een meting met zoombox 
 
Nadat u in een Cyclorama heeft geklikt wordt er een richtingslijn getrokken van de 
camerapositie naar het geklikte punt. Deze richtingslijn wordt alleen in de andere 
Cyclorama’s getoond. Nadat u in de tweede Cyclorama op het punt heeft geklikt 
wordt de positie in 3D berekend. Het veld met meetinformatie wordt zichtbaar. 
Dit bevat informatie over de berekende coördinaten, standaardafwijking en 
betrouwbaarheid. 
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Als de meting een lage betrouwbaarheid heeft wordt dit getoond door een 
betrouwbaarheidswaarde groter dan 1 en een rood veld naast de Accepteren 
knop. Om de betrouwbaarheid te verbeteren kunt u besluiten een andere 
Cyclorama te gebruiken. Om er achter te komen wat deze lage betrouwbaarheid 
veroorzaakt worden als hulp in de Cyclorama’s rode lijnen getekend tussen de 
punten waar de meetlijnen het dichtst bij elkaar liggen. Het gemeten punt wordt 
hierbij in rood getoond. 
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Stap 4: Als de betrouwbaarheid voldoende is wordt dit weergegeven door een 
betrouwbaarheidsfactor kleiner dan 1 en een groen vlak veld naast de Accepteren 
knop. U kunt het resultaat van de meting accepteren. Bij het accepteren kunt u er 
voor kiezen het geaccepteerde punt te gebruiken om een lijn(keten), cirkel(boog), 
tekst of symbool in de kaart te tekenen. Hierbij kunt u binnen het Instellingen - 
Geometrie tabblad instellen of u het element als 2D of als 3D element aan de kaart 
wilt toevoegen. Zie hiervoor de paragraaf: 2D of 3D tekenen. 
 
U kunt een geaccepteerde puntmeting gebruiken voor: 

 Plaatsen van een symbool of tekst op het berekende punt in de kaart. 
Hiervoor dient u voor het accepteren de Attributen toevoegen bij nieuwe 
objecten  een symbool of tekst classificatie te activeren. 

 Tekenen van een lijnen, bogen en vlakken op de berekende punten in de 
kaart. Hiervoor kunt u, voor het accepteren de functie naast de betreffende 
teken functionaliteiten ook de functie binnen GEOCAD, Attributen toevoegen 
bij nieuwe objecten,  lijn of vlak classificatie activeren. 

 
 

 LET OP: 
De functie Attributen toevoegen bij nieuwe objecten is te vinden onder 
Object >> Toevoegen >> Objecten. 

 
 
Bij plaatsen van symbolen en teksten worden 1-puntsymbolen of  teksten zonder 
richting direct na accepteren in de kaart en Cyclorama’s getekend. In de 
Cyclorama’s worden getekende symbolen als kruisjes met de naam van het 
symbool getoond. 
 

 
 
2-puntssymbolen, teksten met richting en lijn(ketens) worden pas in de 
Cyclorama’s getoond na volledig tekenen van de elementen. 
 
Stap 5: U kunt een volgend punt meten of het puntmeten afbreken. U 
breekt het meten af door op de knop Huidige meting afbreken  te klikken. 
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3.2. Lijn meten (Pro licentie benodigd) 

U kunt Lijn meten gebruiken om in Cyclorama’s de afstand tussen 2 punten 
of objecten te meten en op basis van deze gemeten coördinaten een lijnstuk  

op de berekende punten in de kaart te tekenen.  
 
Om een lijnmeting uit te kunnen voeren moeten er bij voorkeur 3 Cyclorama’s zijn 
geopend (minstens 2). Nadat u de Cyclorama’s hebt geopend komt de knop Start 
lijnmeting beschikbaar. Een lijnmeting bestaat uit de volgende stappen: 
 
Stap 1:  Selecteer de locaties in de Cyclorama’s waar u een lijnmeting op wilt 
uitvoeren. Zorg er voor dat de locaties in alle Cyclorama’s te zien is. 
 
Stap 2: Start het lijnmeten door op de knop Start lijnmeting te klikken. 
 
Stap 3: Om een lijnmeting uit te voeren moet u in elke Cyclorama 2 punten 
aangeven. De eerste klik bepaalt het eerste punt, de tweede klik het tweede punt. 
Deze volgorde is van belang bij het aanklikken van de punten in de tweede en 
derde Cyclorama. U kunt een aangeklikt punt naderhand verplaatsen door het 
punt met de muis te verslepen. Klik op de gewenste punten in de eerste 
Cyclorama, dan op de zelfde punten in de tweede Cyclorama en tenslotte op 
dezelfde punten in de derde Cyclorama. 
 
Nadat u in een Cyclorama 2 punten heeft geklikt worden er een richtingslijn 
getrokken van de camerapositie door het geklikte punt. Deze richtingslijn wordt 
alleen in de andere Cyclorama’s getoond. Nadat u in de tweede Cyclorama op 
beide punten heeft geklikt wordt de afstand tussen de twee punten berekend. Er 
verschijnt een zwarte lijn met kruisjes op de eindpunten in de Cyclorama’s die de 
gemeten lijn aangeeft en het veld met meetinformatie  wordt zichtbaar. Dit bevat 
informatie over de coördinaten, de berekende lengte (afstand),  
standaardafwijking en betrouwbaarheid. 
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Als de meting een lage betrouwbaarheid heeft wordt dit getoond door een 
betrouwbaarheidswaarde groter dan 1 en een rood veld naast de Accepteren 
knop. Om de betrouwbaarheid te verbeteren kunt u besluiten een andere 
Cyclorama te gebruiken. 
 

 
 
Stap 4: Als de betrouwbaarheid voldoende is wordt dit weergegeven door een 
betrouwbaarheidsfactor kleiner dan 1 en een groen vlak veld naast de Accepteren 
knop. U kunt het resultaat van de meting accepteren. 
 
U kunt een geaccepteerde lijnmeting gebruiken voor: 

 Het meten van lengte of hoogte. Bij het meten van hoogte wordt afgeraden 
om het resultaat te accepteren. Toevoegen aan de kaart resulteert uiteindelijk 
in zeer kleine lijnstukjes indien aansluitende applicaties 2D zijn. 

 Tekenen van een lijnstuk in de kaart waarbij de berekende punten als invoer 
worden gebruikt. Hiervoor kunt u voor accepteren van het eerste punt één 
eventueel de functie Attributen toevoegen bij nieuwe objecten een 
lijnclassificatie  activeren. 

 
 

 LET OP: 
Deze functie is te vinden onder Object >> Toevoegen >> Objecten. 
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Het lijnstuk wordt direct na accepteren in de kaart en Cyclorama’s getekend. 
 

 
 
Stap 5: U kunt 2 nieuwe punten meten of het lijnmeten afbreken. U 
breekt het meten af door op de knop Huidige meting afbreken  te 
klikken. 
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3.3. Vlak meten (Pro licentie benodigd) 

U kunt de functie Vlakmeting gebruiken om in Cyclorama’s de afstand  
tussen 3 of meer punten (omtrek) en oppervlakte te meten en op basis van 

deze gemeten coördinaten een gesloten lijnketen op de berekende punten in de 
kaart te tekenen. 
 
Om een vlakmeting uit te kunnen voeren, moeten er bij voorkeur 3 Cyclorama’s 
zijn geopend (minstens 2, zoals in dit voorbeeld). Nadat u de Cyclorama’s hebt 
geopend komt de knop Start vlakmeting beschikbaar. Een vlakmeting bestaat uit 
de volgende stappen: 
 
Stap 1: Selecteer de locaties in de Cyclorama’s waar u een vlakmeting op wilt 
uitvoeren. Zorg er voor dat de locaties in alle Cyclorama’s te zien zijn. 
 
Stap 2: Start het vlakmeten door op de knop Start vlakmeting te klikken. 
 
Stap 3: Om een vlakmeting uit te voeren, moet u in elke Cyclorama een gelijk 
aantal punten aangeven (minstens 3). De volgorde waarin de punten worden 
aangegeven is van belang bij het aanklikken van de punten in de tweede  
Cyclorama. Klik op de gewenste punten in de eerste Cyclorama, dan op dezelfde 
punten in de tweede Cyclorama. Bij klikken op een punt kunt u voor meer precisie 
de zoombox gebruiken. Deze zoombox wordt in de Cyclorama geopend door de 
linker muistoets langer ingedrukt te houden. 
 
Nadat u in een Cyclorama een punt heeft geklikt, wordt er een richtingslijn 
getrokken van de camerapositie door het geklikte punt. Deze richtingslijn wordt 
alleen in de andere Cyclorama getoond. Naast deze richtingslijn worden ook 
volgnummers in de Cyclorama’s getoond, die het makkelijker maken om te zien 
hoeveel punten al in een Cyclorama zijn gemeten en wat het volgende nummer is 
dat in een Cyclorama gemeten gaat worden. 
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Nadat u in 2 geopende Cyclorama’s 3 punten heeft geklikt, worden de coördinaten 
van de 3 punten, de lengte van de lijnen, de omtrek, de oppervlakte berekend en 
wordt het veld met meetinformatie zichtbaar. Het veld meetinformatie bevat 
informatie over de coördinaten, de berekende omtrek, de berekende oppervlakte 
en de standaardafwijkingen van de berekende omtrek en oppervlakte. De 
berekende lengtes, de hoeken tussen de lijnsegmenten en de oppervlakte worden 
ook in de Cyclorama’s getoond. 
 

 
Resultaten na meten van 3 punten. 
 
Stap 4: Als de betrouwbaarheid voldoende is, wordt dit weergegeven door een 
groen vlak veld naast de Accepteren knop. U kunt het resultaat van de meting 
accepteren en direct met een nieuwe meting beginnen of u kunt doorgaan met de 
meting en een volgend punt voor het vlak meten. 
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Resultaten na meten van 6 punten. 
 
U kunt een geaccepteerde vlakmeting gebruiken voor: 

 Het meten van horizontale en verticale vlakken. Bij het meten van 
verticale vlakken wordt afgeraden om het resultaat te accepteren. 
Toevoegen aan de kaart resulteert uiteindelijk in zeer kleine lijnstukjes 
omdat aansluitende applicatie 2D zijn (bijvoorbeeld NGdW). 

 Tekenen van een gesloten lijnketen in de kaart. 
 
Als de meting een lage betrouwbaarheid heeft, wordt dit getoond door een rood 
veld naast de Accepteren knop. Om de betrouwbaarheid te verbeteren, kunt u 
besluiten een andere Cyclorama te gebruiken.  
 
Stap 5: Nadat u de meting heeft geaccepteerd, worden meetpunten, meetlijnen en 
teksten met afstand of hoek uit de Cyclorama’s verwijderd, zodat u niet gehinderd 
wordt bij een eventuele volgende meting. Zolang de functie Lijnmeting nog niet is 
afgebroken worden de meetresultaten alleen in de kaart getoond. 
 

U breekt het meten af door op de knop Huidige meting afbreken  te klikken. 
Na afbreken van de functie wordt het meetresultaat ook in de Cyclorama’s 

getoond. 
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3.4. Puntmeten in gesynchroniseerde focus-mode 

 Als u de optie Synchroniseer focus heeft aangevinkt, kunt u 
op een meer geavanceerde wijze in de Cyclorama’s meten. In plaats van dat u in 
elke geopende Cyclorama op een punt moet klikken, volstaat klikken op een punt 
in één Cyclorama. 
 
Deze manier van puntmeten wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld 
waarin een lantaarnpaal wordt gemeten. 
 
Stap 1: Bepaal de lantaarnpaal die u wilt meten. 
 

 
 
Stap 2: Bepaal of de lantaarnpaal alleen opgemeten moet worden, of dat er ook 
een puntobject in de tekening geplaatst moet worden. In dat laatste geval moet 
Attributen toevoegen geactiveerd worden. 
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Vul de gewenste attribuutwaarden in en klik op de knop Plaats. 
 

Stap 3:   Open 3 Cyclorama’s door de functie Cyclorama’s nabij een geprikt 
punt openen te activeren en in de kaart in de buurt van de lantaarnpaal te klikken. 
 

 
 
In de kaart verschijnen pijlen, die per foto aangeven wat de 
kijkrichting is. 
 

Stap 4:   Vink de Synchroniseer focus 
mode aan. De vorm van de corsor wijzigt hierbij in een 
kruisdraad. Deze kruisdraad is het gemeenschappelijke richtpunt binnen alle 
geopende Cyclorama’s. De coordinaten van het richtpunt worden linksonder in het 
dialoogvenster getoond onder het kopje Kijken naar:. 
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Als u de kijkrichting in één Cyclorama wijzigt, lopen alle andere Cyclorama’s en de 
kruisdraad in de kaart synchroon mee. In de kaart verschuiven de pijlen. 
 
U kunt overal in een Cyclorama klikken om het gemeenschappelijke richtpunt 
binnen alle geopende Cyclorama’s snel naar de gewenste locatie te verplaatsen. 
Dit voorkomt onnodige rotaties van de camera’s en verhoogt uw snelheid van 
werken. 
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Stap 5: Gebruik één Cyclorama om de kruisdraad op de te meten lantaarnpaal te 
plaatsen. Meestal zal het richtpunt niet in alle Cyclorama’s op hetzelfde object 
gericht zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat het richtpunt op een andere afstand 
ligt dan het object waar naar gekeken wordt. 
 

 
 
Stap 6: U kunt de afstand van het richtpunt wijzigen door in de actieve Cyclorama 
met de cursor op de kruisdraad te gaan staan en met het muiswieltje te scrollen. 
Als u met cursor op de kruisdraad staat wijzigt de vorm van de kruisdraad. 
 

 
 
Als u het richtpunt op de afstand van de lantaarnpaal heeft gebracht, wordt in alle 
Cyclorama’s, binnen de cursor, op hetzelfde object gericht. 
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Stap 7: U kunt nu de puntmeting uitvoeren door de knop Start puntmeting  in 
te drukken. 
 

 
 
Het resultaat van de puntmeting is direct beschikbaar en wordt getoond in het 
blokje Meetinformatie. Omdat het richtpunt in alle Cyclorama’s op dezelfde 
positie is gericht, is het niet nodig om in elke Cyclorama het punt aan te wijzen. 
 
Stap 8: Als de betrouwbaarheid voldoende is kunt u het resultaat van de meting 
accepteren. Indien er in stap 2 voor gekozen is om een punt in de tekening te 
plaatsen wordt er op de gemeten locatie een symbool geplaatst. 
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3.5. Meten in SmartClick mode 

  Als u de optie SmartClick gebruiken heeft aangevinkt, kunt 
u op een tweede, meer geavanceerde, wijze in de Cyclorama’s meten. In plaats 
van dat u in meerdere geopende Cyclorama’s op een punt moet klikken, volstaat 
klikken op een punt in 1 Cyclorama. Punt-, lijn- en vlakmetingen kunnen allen met 
behulp van SmartClicks uitgevoerd worden. 
 
Deze manier van meten lijkt op puntmeten in gesynchroniseerde focus-mode. Het 
verschil is echter dat u slechts één, in plaats van twee of drie Cyclorama’s 
handmatig hoeft te openen. Tijdens het berekenen van de coördinaten wordt 
automatisch gebruik gemaakt van de informatie van 1 of 2 extra Cyclorama’s. 
Welke extra Cyclorama’s worden gebruikt, heeft u bij deze methode niet in de 
hand. Dit kan tot gevolg hebben dat er Cyclorama’s worden gebruikt waarin het 
aangeklikte punt niet zichtbaar is. Dit leidt tot verkeerde resultaten. 
 
 

 

Meer dan bij de andere meetmethodes is het bij deze methode van belang 
dat u kritisch naar de meetresultaten kijkt. Hierbij kunt u gebruik maken van 
alle bij de berekening van de coördinaten gebruikte Cyclorama’s die als 
kleine Previews in de linker balk worden getoond. 

 
 
Deze manier van meten wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld waarin 
een lantaarnpaal wordt gemeten. 
 
Stap 1: Bepaal de lantaarnpaal die u wilt meten. 
 

 
 

Stap 2: Bepaal of de lantaarnpaal alleen opgemeten moet worden, of dat er ook 
een puntobject in de tekening geplaatst moet worden. In dat laatste geval moet 
Attributen toevoegen geactiveerd worden. Vul de gewenste attribuutwaarden in 
en klik op de knop Plaats. 
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Stap 3: Open een Cyclorama in de buurt van de lantaarnpaal. 
 

Stap 4:   Vink de SmartClick gebruiken mode aan. 
 

 
 

Stap 5: U kunt nu de puntmeting uitvoeren door de knop Start puntmeting  in 
te drukken. Klik op de te meten lantaarnpaal. Bij klikken op een punt kunt u voor 
meer precisie de zoombox gebruiken. Deze zoombox wordt in de Cyclorama 
geopend door de linker muistoets langer ingedrukt te houden. Wacht op het 
resultaat (totdat de spinner uit het beeld verdwijnt). 
 

 
 
Tijdens het berekenen van de coördinaten wordt automatisch gebruik gemaakt 
van de informatie van 1 of 2 extra Cyclorama’s. De handmatig geopende 
Cyclorama en de extra gebruikte Cyclorama’s worden als kleine Previews in de 
linker balk worden getoond. Voor een correcte meting moet het meetpunt in alle 
previews in het midden van de previews zichtbaar zijn. 
 
Het resultaat van de puntmeting is direct beschikbaar en wordt getoond in het 
blokje Meetinformatie. 
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Stap 6: U kunt het resultaat extra controleren door de extra gebruikte Cyclorama’s 
te openen (door dubbelklikken op de kleine previews in de linker balk). Hierbij 
kunt u gebruik maken van de ‘drop’lijn en schaduwlijnen in de Cyclorama’s. 
 

 
 
Stap 7: eventueel kunt u een meetpunt corrigeren door in een Cyclorama op de 
gewenste te klikken. 
 
Stap 8: Als de betrouwbaarheid voldoende is kunt u het resultaat van de meting 
accepteren. 
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Bij het accepteren kunt u er voor kiezen het geaccepteerde punt te gebruiken om 
een symbool in de kaart te tekenen. 
 
Nadat u de meting heeft geaccepteerd, worden meetpunten, meetlijnen uit de 
Cyclorama’s verwijderd, zodat u niet gehinderd wordt bij een eventuele volgende 
meting. Zolang de functie nog niet is afgebroken worden de meetresultaten alleen 
in de kaart getoond. 
 

Stap 9: U kunt doorgaan met meten door de kruisdraad op de locatie van 
een volgende lantaarnpaal te richten. Nadat u het richtpunt op de juiste 

afstand heeft gebracht, kunt u de puntmeting uitvoeren door de knop Start 

puntmeting  in te drukken. 
 

 

TIP: 
Metingen waarbij meerdere punten benodigd zijn (lijnen en vlakken) kunnen 
uitgevoerd worden door de gewenste tekenfunctie actief te zetten en 
meerdere puntmetingen achter elkaar uit te voeren. 
 
Verzeker u er steeds van dat alle Cyclorama’s op hetzelfde punt gefocust 
kunnen worden. Als dit niet lukt dan wordt aangeraden om het punt 
handmatig in te meten. 

 

3.5.1. Voorbeeld van een foutieve SmartClick meting 

Omdat u niet in de hand heeft welke Cyclorama’s er worden gebruikt, kan het 
gebeuren dat een extra Cyclorama wordt gebruikt waarin het aangeklikte punt niet 
zichtbaar is. Dat dit tot verkeerde resultaten leidt, wordt getoond in onderstaande 
figuren. 
 
De paal die ingemeten moet worden is nog net zichtbaar tussen twee geparkeerde 
auto’s. 
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Bij de berekening van het meetresultaat wordt gebruik gemaakt van een 
Cyclorama waarin de paal door een geparkeerde auto wordt afgeschermd. Dit is te 
zien in de rechter preview. 
 

 
 
Als deze preview wordt geopend (dubbelklik), is te zien dat het berekende punt 
achter de geparkeerde auto ligt. 
 

 
 
Dit wordt nog duidelijker, nadat de meting is geaccepteerd. Het resultaat wordt in 
de kaart en in de Cyclorama’s midden op straat gelegd. Meten met behulp van 
SmartClick is in deze situatie niet mogelijk. 
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3.6. Intermezzo: Tekenen in het CAD pakket 

Als tijdens het tekenen van lijnen, teksten en symbolen met de tekenfuncties van 
het CAD pakket (GEOCAD) de GlobeSpotter viewer is opgestart, worden deze 
getekende elementen in de Cyclorama’s getoond. Hierbij hoeven tijdens het 
tekenen geen Cyclorama’s open te staan. Ook als pas na het tekenen Cyclorama’s 
worden geopend, worden de getekende lijnen, teksten en symbolen in de 
Cyclorama’s getoond. Getekende lijnen, teksten en symbolen worden niet meer in 
de Cyclorama’s getoond als na het tekenen de GlobeSpotter viewer wordt 
gesloten en weer wordt geopend. 
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4. BESCHRIJVING KNOPPENBALK GEOCAD 

4.1. Inleiding. 

Binnen GEOCAD heeft u de mogelijkheid om GlobeSpotter viewer te starten. 
 
Door naar het hoofdmenu Object te gaan kunt u de GlobeSpotter koppeling onder 
Fotoviewer starten. 

  
 
Het Fotoviewer menu is ook te openen binnen de Tasks opties die MicroStation 
heeft. 
 

 
 
Ook is de functie te benaderen door CTRL-T. Binnen MicroStation wordt de 
Toolbox functionaliteit geopend. 
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4.2. Starten van GlobeSpotter viewer 

Drukt u op de knop GlobeSpotter  van de Fotoviewer menu, dan wordt het 
GlobeSpotter viewer dialoogvenster geopend. 
 

 
 

4.3. (Re)Setten van focus vanuit GEOCAD 

Drukt op de knop  Setfocus, dan kunt u de focus, die u heeft aangepast in 
GEOCAD, doorvoeren naar de focus van de Cyclorama’s die u geopend heeft. 
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4.4. Stoppen van GlobeSpotter viewer 

Drukt u nogmaals op de knop GlobeSpotter, dan wordt de GlobeSpotter 
viewer dialoogvenster afgesloten. 
 
 

 LET OP: 
Denk aan de mogelijikheden van GEOCAD MicroStation in combinatie met 
GlobeSpotters puntmeting: 
-Plaatsen van tekst 
-Plaatsen van symbolen 
-Plaatsen lijnen en lijnstrings 
-Plaatsen van bogen 
-Plaatsen van cirkels 
-Plaatsen van vlakken 
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5. INSTELLINGEN 

Het is mogelijk om de volgende instellingen te wijzigen met het instellingen 
dialoogvenster: 

 GlobeSpotter 

 Locatie selectie 
 
Deze instellingen worden in de volgende paragrafen verder beschreven: 
 

5.1. GlobeSpotter 

  
 
 

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. 

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

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). 

Kompas tonen Tonen van een kompas in de geopende Cyclorama’s. 
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Versie De versie voor het bevragen van de locatie server (1.1.0 – 
niet wijzigbaar). (niet instelbaar). 

Decimalen meten Precisie (aantal cijfers achter de komma) van het 
meetresultaat. 

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 Log exception events opnemen in het logbestand van 
GEOCAD (g_globespotter.log). 
Zie daarvoor de GC_TEMP\$(USERNAME) directory 

 

5.2. Locatie selectie 

   
 

Aantal te openen 
cyclorama’s bij zoeken 
locatie 

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. 

 
 
 
 



   6. Overzicht bekende punten 

Gebruikershandleiding   Versie 2.0 
GEOCAD-GlobeSpotter koppeling 

47 

6. OVERZICHT BEKENDE PUNTEN 

 De data in het Beschikbare opnamedata venster en de getoonde opnamelocaties in de 
Cyclorama’s lopen bij tonen van historie niet synchroon. Bij selecteren van 2 datums in 
het opnamedata venster worden ook alle tussenliggende jaren in de Cyclorama’s 
getoond. 

 

 De kleuren in het Beschikbare opnamedata venster en de getoonde opnamelocaties in 
de Cyclorama’s lopen bij tonen van historie niet synchroon. 

 

 Als aan de geselecteerde jaren in het Beschikbare opnamedata venster een jaar wordt 
toegevoegd worden de al geopende Cyclorama’s gesloten. 

 

 Als Cyclorama’s niet meer geopend kunnen worden omdat het maximale aantal al is 
geopend (6), wordt er geen waarschuwing gegeven.  

 

 Lijnen, teksten en symbolen die in GlobeSpotter staan, worden pas uit de Cyclorama’s 
verwijderd na afsluiten van de GlobeSpotter viewer. 

 

 Als er in de buurt van een opnamelocatie elementen in de werkbestand voorkomen is 
het niet mogelijk een Cyclorama te openen door op de opnamelocatie te klikken. Deze 
zijn alleen via een kader te selecteren en via de functie Cyclorama’s nabij een geprikt 
punt openen te openen. 

 

 In de applicatie knoppenbalk blijft de knop Cyclorama locaties ingedrukt staan als de 
knop Cyclorama’s sluiten wordt ingedrukt. Cyclorama locaties kunnen pas weer in de 
kaart getoond worden door de functie Cyclorama locaties uit en weer aan te zetten. 

 

 De bij metingen berekende informatie (standaarddeviatie en betrouwbaarheid) wordt 
(nog) niet aan de in de kaart getekende elementen gekoppeld. Na accepteren is deze 
informatie niet meer beschikbaar. 

 

 De GlobeSpotter viewer kan alleen via de knop GlobeSpotter  in de GEOCAD 
Fotoviewer knoppenbalk worden afgesloten. 
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