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VERSIEBEHEER 

 

Versie Datum Notities 

1.0 18 januari 2013 Eerste versie installatiehandleiding GEOCAD 7.1 

1.1 13 juni 2013 Adresvermelding gewijzigd 

2.0 21 november 2014 Installatiehandleidingen 7.0 en 7.1 samengevoegd 
tot een nieuwe installatiehandleiding 7.2 
en een hoofdstuk Stille installatie toegevoegd 

2.1 19 september 2015 Installatiehandleiding GEOCAD 7.3 

2.2 14 januari 2016 Uitgebreidere beschrijving licenties 

2.3 7 april 2016 Installatiehandleiding GEOCAD 7.4 

3.0 3 november 2016 Installatiehandleiding GEOCAD 7.5 
en samenvoegen met delen van addendum 3.3 

3.1 29 mei 2017 Installatiehandleiding GEOCAD 7.6 

3.2 24 november 2017 Installatiehandleiding GEOCAD 7.7 

4.0 19 februari 2019 Installatiehandleiding GEOCAD 7.8, 
PanoViewer koppeling verwijderd, 
StreetSmart koppeling toegevoegd 
en toepassen nieuwe huisstijl 

4.1 10 december 2019 Installatiehandleiding GEOCAD 7.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Dit document beschrijft de te volgen procedure om GEOCAD 7.9 te installeren op 
een computer systeem. 
 
 
 
 

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. INSTALLATIEVOORWAARDEN 

Dit hoofdstuk beschrijft de voorwaarden waar aan voldaan moet worden bij een 
installatie van GEOCAD 7.9 en een aantal configuratiemogelijkheden. 
 

1.1. MicroStation versie 

GEOCAD 7.9 wordt geïnstalleerd bovenop Bentley MicroStation, of Bentley Map. 
De versies die ondersteund worden zijn: 
• MicroStation 08.11.09.908 (SELECT series 10) 
• Bentley Map 08.11.09.91 (SELECT series 3) 
• MicroStation 10.13.00.48 (CONNECT) 
 
 

 LET OP: 
Voordat GEOCAD geïnstalleerd kan worden moet MicroStation V8i, 
MicroStation CONNECT, of Bentley Map op het systeem aanwezig zijn. 
 
 

 

TIP: 
GEOCAD kan geïnstalleerd worden op MicroStation CONNECT, een uitgelezen kans 
om met deze opvolger van MicroStation V8i kennis te maken. 
 
 

 LET OP: 
GEOCAD wordt automatisch gekoppeld aan de meest recente versie van MicroStation. 
Als dus zowel MicroStation V8i, als MicroStation CONNECT aanwezig zijn, dan wordt 
GEOCAD geconfigureerd voor MicroStation CONNECT. 
 
 

 

TIP: 
Desondanks kan GEOCAD naderhand handmatig geconfigureerd worden om zowel 
onder MicroStation V8i, als onder MicroStation CONNECT te draaien. Eventueel kan 
een NedGraphics consultant dit voor u inrichten. 
 
 
De installatie van GEOCAD 7.9 heeft geen invloed op andere NedGraphics 
applicaties die al geïnstalleerd zijn. GEOCAD 7.9 kan bijvoorbeeld probleemloos 
naast GEOCAD 7.8, of GEOCAD 7.7 geïnstalleerd worden. Zelfs als daarbij gebruik 
gemaakt wordt van dezelfde versie van MicroStation, of Map. 
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1.2. Windows versie 

GEOCAD 7.9 kan geïnstalleerd worden op het besturingssysteem: 
• Windows 10 (32 bits) 
• Windows 10 (64 bits) 
 
 

 LET OP: 
Bentley ondersteunt het gebruik van Windows 10 enkel voor MicroStation V8i Select 
series 10 en voor MicroStation CONNECT. 
 
 

 LET OP: 
GEOCAD en MicroStation V8i zijn beide een 32 bits applicatie. Bij een standaard 
installatie op een 64 bits besturingssysteem komen de programma-bestanden in de 
map “C:\Program Files (x86)”, in plaats van  “C:\Program Files”. 
 
 

1.3. Oracle versie 

Wanneer met GEOCAD een connectie naar NGdW (NedGeodataWarehouse) 
gemaakt wordt, dan is hiervoor een Oracle connectie nodig. 
Als er een Oracle-connectie gelegd wordt, dan dient er een Oracle Client op het 
werkstation aanwezig te zijn. Daarbij worden de volgende versies ondersteund: 
 
Voor MicroStation Select Series 1 t/m 4 

- Oracle 10g 

- Oracle 11g 
 
Voor MicroStation Select Series 4 

- Oracle 12.2 
 
Voor MicroStation Connect 

- Oracle 11g 

- Oracle 12.2 
 
Met de volgende punten dient u rekening te houden: 

- Er dient een full Client aanwezig zijn. (Instant Client is NIET voldoende!!) 
MicroStation Connect heeft Oracle support bestanden nodig om een connectie te 
kunnen leggen naar een database server die op een remote server draait. Wat bij 
NGdW altijd het geval is. 

- MicroStation Select Series 1 t/m Select Series 4 zijn 32 bits applicaties en 
hiervoor heeft u een 32bits Oracle Client nodig. 

- MicroStation Connect is een 64 bits applicatie en dan dient u een 64bits Client 
te gebruiken. 

- Het is aan te bevelen om een gelijke versie van de Client en de database te 
gebruiken. (Een Oracle 11 Client bij een Oracle 11 database). Dit om 
connectieproblemen te voorkomen. 
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1.4. Schrijfruimte 

GEOCAD stelt geen aanvullende eisen aan de hardware. Het pakket gebruikt 
ongeveer 130 Mb diskruimte. 
 
GEOCAD kan centraal op een netwerkschijf geïnstalleerd worden. De GEOCAD-map 
kan via een vaste schijfaanduiding benaderbaar zijn, voorbeeld “G:\”. 
Ook kan gebruik gemaakt worden van UNC paden. 
 

1.5. Licenties aanvragen 

GEOCAD is een product waarvoor een licentie vereist is. Het betreft een 
zogenaamde “Sentinel licentie”. Dat is een licentie-product van het bedrijf Gemalto 
(http://www.gemalto.com). 
 
GEOCAD ondersteunt zowel standalone -, als netwerklicenties. 
 
Een standalonelicentie is een bestand dat overal op het werkstation geplaatst kan 
worden. 
 
Voor een netwerklicentie is de Sentinel licentie manager vereist. Deze licentie 
manager dient op een werkstation binnen het domein aanwezig te zijn. 
 
 

 LET OP: 
Het gebruik van netwerklicenties heeft de voorkeur boven standalonelicenties. 

 
 

 LET OP: 
GEOCAD heeft minimaal versie 8.4.0 van de Sentinel licentie manager nodig. 

 
 

 

TIP: 
NedGraphics heeft voor de Sentinel licentie manager een eigen handleiding 
geschreven: de “Sentinel Licentie Manager 8.x gebruikershandleiding v 1.0”. 
Hierin staat zowel de installatie, als het gebruik van dit product m.b.t. de 
NedGraphics licenties beschreven. 

 
  

http://www.gemalto.com/
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De licenties voor GEOCAD zijn modulair. Dat wil zeggen dat er één basis-licentie is 
en dat voor het gebruik van de functionaliteit van de aanvullende modules aparte 
licenties beschikbaar zijn. 
 

De basis-licentie van GEOCAD: 
 

GC-Basis 19 De basislicentie van GEOCAD 
 

De aanvullende modules: 
 

GC-Bag 19 GEOCAD Bag, voor het werken met NedGeoberichten 

GC-BagPrikker 19 GEOCAD Bag prikker, voor het opvragen van BAG-
gegevens uit de landelijke voorziening BAG 

GC-Beheer 19 GEOCAD Beheer, voor het werken met dgn-bestanden 

GC-BGTtm 19 GEOCAD terugmeldingen uit NedGlobe en/of 
NedBrowser op BGT-objecten 

GC-GeoAdres 19 GEOCAD-GeoAdres, om de adressen van verblijfs-
objecten in de CAD-omgeving te tonen en te beheren 

GC-GlobeSpotter 19 GEOCAD GlobeSpotter, voor het werken met 
GlobeSpotter 

GC-GBK-IMGEO 19 GEOCAD GBK-IMGeo, voor het werken met attributen 

GC-Inwinning 19 GEOCAD inwinning, voor het inlezen van meetbestanden 

GC-Lki-Akr 19 GEOCAD Lki-Akr, om de BRK-percelen in de CAD-
omgeving te tonen en te beheren 

GC-NedPlan 19 GEOCAD NedPlan, voor de koppeling met NedPlan 

GC-NEN1878 19 GEOCAD Nen, voor het inlezen en aanmaken van 
nen-bestanden 

GC-NGDW 19 GEOCAD NGdW read-only, voor het raadplegen uit 
NGdW 

GC-NGDW-RW 19 GEOCAD NGdW read-write, voor het muteren in NGdW 

GC-NLCSIMGeo 19 GEOCAD NLCS-IMGeo, voor het converteren van NLCS 
ontwerptekeningen naar IMGeo-objecten 

GC-PDOK 19 GEOCAD PDOK, voor het rechtstreeks downloaden van 
de BGT-achtergrond van de PDOK website 

GC-Presentatie 19 GEOCAD Presentatie, voor automatisch toepassen van 
de presentatie en het werken met kaartafwerking 

GC-StreetSmart 19 GEOCAD StreetSmart, voor het werken met StreetSmart 

GC-Structureren 19 GEOCAD structureren, voor het structureren van 
bestanden 

GC-WasWordt 19 GEOCAD was/wordt, voor het verwerken en aanmaken 
van nen was/wordt-bestanden 

 
 

 

TIP: 
Licenties kunnen aangevraagd worden via het helpdeskportaal 
(https://www.cadac.com/nedgraphics/support-contact). 

 
  

https://www.cadac.com/nedgraphics/support-contact
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1.6. Rechten 

Tijdens de installatie dient u lees- en schrijfrechten te hebben op alle (sub-)mappen 
van GEOCAD. Op alle (sub-)mappen van MicroStation zijn leesrechten voldoende. 
Alleen in de submap config\appl zijn ook schrijfrechten nodig. Hier wordt een extra 
bestand geocad_ms_70.cfg geplaatst. 
 
Na de installatie geldt voor een gebruiker het volgende: 
• leesrechten op alle (sub)-mappen van de MicroStation-software. 
• leesrechten op alle (sub)-mappen van de GEOCAD-software. 
• lees- en schrijfrechten op de persoonlijke map met laatst gekozen 
instellingen en tijdelijke bestanden. 
 
Per GEOCAD-project (in feite een map, met submappen, onder steeds dezelfde 
hoofdmap) kunt u per gebruiker verschillende rechten instellen. Dit doet u geheel 
buiten GEOCAD in Windows. 
 
Daarnaast is er ook een map (met submappen) met algemene bestanden, die voor 
alle of de meeste projecten gelden. Ook hier kunt u in Windows per gebruiker 
verschillende rechten instellen. 
 
 

 LET OP: 
Bij de installatie is het belangrijk dat er schrijfrechten zijn in de Bentley omgeving. 
 
 

 LET OP: 
Tijdens de installatie zal GEOCAD een bestand GEOCAD_MS_70.cfg plaatsen in map 
..\\Microstation\Config\Appl\ 
 
 

 LET OP: 
Bij de installatie op een Windows 7 omgeving kan het probleem zich voordoen dat 
GEOCAD niet zichtbaar wordt. Dit kan komen door een instelling over meldingen van 
de gebruikersaccount binnen Windows 7. Hierdoor wordt het bestand niet in de 
Bentley omgeving geplaatst. 
 
 

 LET OP: 
Wanneer MicroStation wordt geïnstalleerd in het default pad dat bij de setup wordt 
voorgesteld dan komen er tekens als “(  ) ” voor in de directory structuur. 
Hierdoor kunnen er wellicht problemen ontstaan bij de combinatie NGdW met Oracle. 
 
Dit betekent dat wij voor de gebruikers die ook met NGdW werken adviseren om het 
default installatiepad aan te passen. 
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1.7. Supported runtime 

MicroStation V8i is standaard geconfigureerd voor .NET 3.5. Voor GEOCAD is het 
noodzakelijk dat MicroStation V8i geconfigureerd wordt voor .NET 4.0. 
 
Dat dient aangepast te worden in het bestand ustation.exe.config, dat staat in de 
map waar ook het bestand ustation.exe staat. 
 
<supportedRuntime version=”2.0.50727”/> dient gewijzigd te worden in 
<supportedRuntime version=”4.0”/> 
 

 
 

Voor MicroStation CONNECT hoeft er niets aangepast te worden. Deze versie is 
standaard geconfigureerd voor deze versie van .NET, zoals te zien is in het bestand 
microstation.exe.config. 
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2. GEOCAD OP DE EERSTE WERKPLEK 

Dit hoofdstuk beschrijft de volledige installatie van GEOCAD 7.9. Deze installatie 
wordt veelal op een server uitgevoerd, maar kan ook lokaal neergezet worden. 
 

2.1. Setup 

De installer bestaat uit een aantal bestanden. 
 

 
 

De installatie wordt gestart door het bestand NedGraphics GEOCAD 7.8.msi, of het 
bestand Setup.exe uit te voeren. 
 
Als het bestand Setup.exe uitgevoerd wordt, dan is het aan te raden om dat als 
administrator te doen. Dat kan door onder de rechter muistoets te kiezen voor de 
optie ‘Als administator uitvoeren’. 
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Bij het uitvoeren van een installatie kan onderstaande melding voorbij komen. 
 

 
 

Klik op [Uitvoeren] en de installer wordt gestart. 
 
De installatie start met het onderstaande venster: 
 

 
 

Klik op [Volgende >]. 
 

 
 

Vul hier de gebruikersnaam en de naam van de organisatie in. 
 
Klik op [Volgende >]. 
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Hier kan voor GEOCAD 7.9 en voor ieder onderdeel ervan apart worden 
aangegeven of het geïnstalleerd mag worden en van GEOCAD zelf, waar het 
neergezet wordt. 
 
 

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

 
 
Als de tekst GEOCAD geselecteerd is, dan is de knop [Wijzigen], rechts onderin, 
actief. Daarmee kan een locatie aangegeven worden waar de installatiebestanden 
van GEOCAD neergezet worden. 
 

 
 

De default bestandslocatie is C:\Program Files\NedGraphics op een 32 bits 
besturingssysteem, of C:\Program Files(x86)\NedGraphics op een 64 bits 
besturingssysteem. Iedere locatie, zowel op een lokale schijf, als op een netwerk 
kan hier geselecteerd worden. 
 
Klik op [OK]. 
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Voor ieder onderdeel dat gemarkeerd is met een rood kruisje geldt dat het 
ingeschakeld kan worden door op het kruisje te klikken. In het menu dat 
vervolgens verschijnt dient dan gekozen te worden voor de optie ‘Dit onderdeel 
wordt op een lokale vaste schijf geïnstalleerd’. 
 

 
 
 

 

TIP: 
De optie ‘Dit onderdeel en alle secundaire onderdelen worden op een lokale schijf 
geïnstalleerd’ geeft hetzelfde resultaat, omdat ieder onderdeel in de lijst van deze 
setup op zichzelf zo klein is dat er geen secumdaire onderdelen zijn. 
 
 
Het onderdeel Inwinning is een module binnen GEOCAD waarmee bestanden van 
een landmeetkundig toestel rechtstreeks in GEOCAD ingelezen kunnen worden. 
 
GlobeSpotter is een onderdeel waarmee 360° rondkijkfoto’s van Cyclomedia 
gebruikt kunnen worden binnen GEOCAD, zowel voor metingen, als om objecten in 
te winnen. 
 
StreetSmart is eveneens een onderdeel waarmee 360° rondkijkfoto’s van 
Cyclomedia gebruikt kunnen worden binnen GEOCAD. StreetSmart is de opvolger 
van GlobeSpotter. 
 
 

 LET OP: 
Deze onderdelen staan niet op zichzelf. Voor het onderdeel inwinning geldt dat er een 
licentie “GC-Inwinning” vereist is. Voor de GlobeSpotter koppeling geldt ook dat er een 
licentie “GC-GlobeSpotter” nodig is en voor StreetSmart geldt dat de licentie 
“GC-StreetSmart” aanwezig dient te zijn. 
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Klik op [Volgende >]. 
 

 
 

Hier moet de licentieserver opgegeven worden. Dat is de naam van de server 
waarop de Sentinel licentiesoftware draait. 
 
Klik op [Volgende >]. 
 
Indien eerder aangegeven is dat de GlobeSpotter koppeling geïnstalleerd moet 
worden verschijnt het onderstaande venster: 
 

 
 

Hier kunnen de connectiegegevens ingevuld worden waarmee contact gelegd 
wordt met de GlobeSpotter service. 
 
Voor een connectie met een webservice moet het atlas url veld ingevuld te 
worden. Voor een connectie met een lokale server moeten de velden atlas url, 
service url en swf url ingevuld worden. 
 
Voor ieder type connectie moeten de velden gebruikersnaam en wachtwoord 
ingevuld worden. 
 
Vul deze gegevens in en klik op [Volgende >]. 
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Indien eerder aangegeven is dat de StreetSmart koppeling geïnstalleerd moet 
worden verschijnt het onderstaande venster: 
 

 
 

Hier kunnen de connectiegegevens ingevuld worden waarmee contact gelegd 
wordt met de StreetSmart service. 
 
Voor een connectie met de webservice moet het atlas url veld ingevuld te worden. 
 
Voor deze connectie moeten de velden gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld 
worden. 
 
Vul deze gegevens in en klik op [Volgende >]. 
 

 
 

Klik op [Installeren]. 
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Hiermee wordt de installatie uitgevoerd. 
 

 
 

 
 

Klik op [Voltooien]. 
 
Hiermee is de installatie klaar. Op de opgegeven locatie zijn alle bestanden van 
GEOCAD 7.9 weggeschreven. 
 
GEOCAD 7.9 wordt direct gestart, waarbij de instellingen gedaan kunnen worden 
die in de volgende paragraaf beschreven staan. Dat kan ook op een later tijdstip, 
wanneer GEOCAD via de snelkoppeling op het bureaublad gestart wordt. 
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2.2. Configuratie 

Met de configuratie wordt de zojuist geplaatste installatie gekoppeld aan Bentley 
MicroStation, of Bentley Map. Daarbij wordt eerst de controle uitgevoerd of er een 
seedfile aanwezig is. 
 

 
 

Klik op [OK]. 
 

 
 

Selecteer het gewenste bestand en klik op [Openen]. 
 

 
 

Op dit scherm worden een aantal mappen ingesteld. Als alle mappen zijn ingesteld 
verschijnt er naast de knop [Cancel] ook een knop [OK]. 
 
 

 

TIP: 
Als er op [Cancel] geklikt wordt, dan wordt de configuratie beëindigd. GEOCAD is 
dan volledig geïnstalleerd, maar nog niet klaar voor gebruik. Indien GEOCAD 
opnieuw gestart wordt via het icoontje op het bureaublad, dan wordt de 
configuratie opnieuw gestart en kunnen de ontbrekende gegevens alsnog ingevuld 
worden. 
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De mappen, die ingesteld worden, zijn afhankelijk van de optie GEOCAD-projecten 
aanwezig (van eerdere GEOCAD-versies). Standaard staat deze optie aan. 
 
Als de optie ‘GEOCAD-projecten aanwezig (van eerdere GEOCAD-versies)’ 
aangevinkt is, moet ingesteld worden: 
• Map dgn’s van één willekeurig GEOCAD-project (GC_PRJDGN) 
• Map tabellen van één willekeurig GEOCAD-project (GC_PRJTABEL) 
• Map algemene bestanden alle GEOCAD-projecten (GC_SYSTEMDIR) 
• Map tijdelijke bestanden (GC_TEMP) 
De GEOCAD-projecten map (GC_PRJDIR) wordt automatisch afgeleid uit de 
aangegeven map van de optie Map dgn’s van één willekeurig GEOCAD-project 
(GC_PRJDGN). 
 

 
 

Als de optie ‘GEOCAD-projecten aanwezig (van eerdere GEOCAD-versies)’ niet 
aangevinkt is, moet ingesteld worden: 
• Map alle GEOCAD-projecten (GC_PRJDIR) 
• Map algemene bestanden alle GEOCAD-projecten (GC_SYSTEMDIR) 
• Map tijdelijke bestanden (GC_TEMP) 
De map voor de dgn’s (GC_PRJDGN) is een vaste submap DGN. 
De map voor de specifieke projecttabellen (GC_PRJTABEL) is een vaste submap 
TABELLEN. 
 
 

 

TIP: 
Het werkt gemakkelijk om voordat de setup gedraaid wordt eerst een aantal paden 
vast te definiëren (aan te maken). Deze kunnen dan in de configuratie geselecteerd 
worden. Het gaat om de volgende mappen: 
 

 directory voor de applicatie van GEOCAD 

 directory voor de “Algemene instellingen” 

 directory  voor de  “Projecten” 

 directory voor  “GC_TEMP” 
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Indien de configuratie uitgevoerd is verschijnt het onderstaande informatievenster: 
 

 
 

Klik op [OK]. 
 
Om met GEOCAD te kunnen werken is het noodzakelijk dat er een Microsoft 
component op het werkstation aanwezig is. De installatie van dit component wordt 
automatisch gestart. 
 

 
 

Klik op [Ja]. 
 

 
 

Klik op [Yes]. 
 

 
 

 
 

Klik op [OK]. De installatie en configuratie van GEOCAD 7.9 is daarmee afgerond. 
Vanaf dit punt kan de GEOCAD gebruikershandleiding geraadpleegd worden.   
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 LET OP: 
Indien GEOCAD gekoppeld is aan MicroStation CONNECT ontbreken bij de eerste keer 
starten de GEOCAD ribbontabs. Sluit GEOCAD en start het programma opnieuw, dan 
worden de GEOCAD ribbontabs aan de actieve workflow toegevoegd. 
 
 

2.3. Bestanden 

Met de installatie worden op twee locaties bestanden weggeschreven: in de 
hoofdmap en in de data-locatie. 
 

Hoofdmap 
In de hoofdmap van de installatie worden de bestanden van het programma 
weggeschreven. Bij een standaard installatie is dat 
C:\Program Files (x86)\NedGraphics\GEOCAD 7.9. 
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2.4. Licenties 

Met de installatie wordt het bestand ‘geocad_ms_70.cfg’ geplaatst in de map 
…\Program Files\Bentley\Microstation\Config\Appl. Dit bestand kan met een 
tekstverwerker bewerkt worden. In dit bestand staat onder andere met welke 
licentie GEOCAD gestart kan worden. Dat kan op twee manieren. 
 
Via de variabele GC_LICENSE_HOST wordt verwezen naar de server in het netwerk 
waarop de Sentinel licentie manager staat. Hiermee kan dus een netwerklicentie 
ingesteld worden. 
 
Via de variabele GC_LICENTIE_FILE wordt verwezen naar het licentiebestand, dat 
door NedGraphics geleverd kan worden. Hiermee kan dus een standalone licentie 
ingesteld worden. 
 
Als beide variabelen aanwezig 
zijn, dan wordt altijd het 
licentiebestand gebruikt. 
 
 

 LET OP: 
GEOCAD zoekt het licentiebestand op de volgende locaties: 
1. GC_PROGDIR\bin    2. GC_USRTABEL    3. GC_PRJTABEL    4. GC_SYSTABEL. 
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2.5. Snelkoppeling op het bureaublad 

Met de installatie wordt een snelkoppeling in het startmenu en een snelkoppeling 
op het bureaublad geplaatst. 
 

 
 

De snelkoppeling naar GEOCAD 7.9 kan bekeken worden door er met de rechter 
muistoets op te klikken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’: 
 

  
 

Daar staat in het doelveld: 
 
Voor MicroStation V8i: 
"<<INSTALLATIEMAP MICROSTATION>>\ustation.exe>>" -wsGC_GEOCAD=7.9 

leeg.dgn 

 
Voor MicroStation Connect: 
"<<INSTALLATIEMAP MICROSTATION>>\microstation.exe>>" -wsGC_GEOCAD=7.9 

leeg.dgn 

 
Bij “beginnen in” staat een verwijzing naar de MicroStation installatie map. 
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2.6. Meerdere versies van GEOCAD 

Meerdere versies van GEOCAD kunnen op één werkstation naast elkaar gezet 
worden. Daarvoor zijn de volgende zaken vereist: 
 

 De setups van alle versies zijn uitgevoerd. Daarmee zijn de benodigde 
bestanden voor alle versies aanwezig. 
 
Bijvoorbeeld: 
 

C:\Program Files(x86)\NedGraphics\GEOCAD 7.8 

C:\Program Files(x86)\NedGraphics\GEOCAD 7.9 

 

 Voor iedere versie is een snelkoppeling op het bureaublad aanwezig, zoals 
beschreven in de vorige paragraaf. De toevoeging “-ws” verwijst naar de versie 
van GEOCAD die met de snelkoppeling aangeroepen wordt. 
 
Bijvoorbeeld: 
 

"<<INSTALLATIEMAP MICROSTATION>>\ustation.exe>>" -wsGC_GEOCAD=7.8 

leeg.dgn 

"<<INSTALLATIEMAP MICROSTATION>>\ustation.exe>>" -wsGC_GEOCAD=7.9 

leeg.dgn 

 

 In het bestand ms_geocad_70.cfg, dat te vinden is in de map …\config\appl 
van de MicroStation-installatie, staat een verwijzing naar een variabele 
GEOCAD-map. 
 

 
 

Deze verwijzing is al in het bestand aanwezig (in het bovenstaande voorbeeld 
op regel 15). Enkel het commentaarteken (“#”) voor deze regel dient 
verwijderd te worden. 
De regel daaronder met de verwijzing naar de huidige GEOCAD-versie (in het 
bovenstaande voorbeeld regel 17) dient juist uitgecommentarieerd te worden 
door er een #-teken voor te plaatsen. 
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3. ACTIES NA INSTALLATIE OP BENTLEY MAP (ENTERPRISE) 

Dit hoofdstuk beschrijft de acties die gedaan dienen te worden nadat GEOCAD 
geïnstalleerd is op Bentley Map, of op Bentley Map Enterprise. 
 
 

 LET OP: 
De installatie van GEOCAD op Bentley Map en Bentley Map Enterprise wordt alleen 
ondersteund op “select series” versie 3 en hoger. 
 
 

3.1. Bestand kopiëren 

Het bestand geocad_ms_70.cfg wordt bij een installatie op MicroStation 
automatisch gekopieerd naar de Bentley-omgeving. Bij een installatie op Bentley 
Map dient dit echter handmatig te gebeuren. 
 
Kopieer dit bestand uit de map (GC_PROGDIR)\config_microstation naar de map 
(BM_PROGDIR)\config\appl. 
 
Daarbij staat “(GC_PROGDIR)” voor de map waarin GEOCAD geïnstalleerd is, 
bijvoorbeeld “C:\Program Files (x86)\NedGraphics\GEOCAD 7.9” en staat 
“(BM_PROGDIR)” voor de map waarin Bentley Map geïnstalleerd is. 
 

3.2. Snelkoppeling 

In de eigenschappen van de snelkoppeling van GEOCAD op het bureaublad (zie ook 
paragraaf 2.5) staat standaard in het doelveld: 
 
"<<INSTALLATIEMAP MICROSTATION>>\ustation.exe>>" -wsGC_GEOCAD=7.9 

leeg.dgn 

 
Voor het gebruik van GEOCAD in combinatie met Bentley Map dient dit aangepast 
te worden tot: 
 
"<<INSTALLATIEMAP MAPENETERPRISE>>\mapenterprise.exe>>" 

-wsBENTLEY_MAP=1 -wsGC_GEOCAD=7.9 leeg.dgn 
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3.3. MicroStation omgevingsvariabelen 

Met de installatie van Bentley Map worden een tweetal omgevingsvariabelen 
overschreven die voor GEOCAD anders ingesteld dienen te worden. 
 
Open het bestand (BM_PROGDIR)\config\msgeo_appl.cfg in een tekstverwerker. 
Daarbij staat “(BM_PROGDIR)” voor de map waarin Bentley Map geïnstalleerd is. 
 
Zoek in dit bestand de regels: 
 

MS_DEF = $(MS_GEODGNDIR) 

MS_RFDIR = $(MS_GEODGNDIR) 

 
Wijzig dit in: 
 

MS_DEF > $(MS_GEODGNDIR) 

MS_RFDIR > $(MS_GEODGNDIR) 

 

3.4. GEOCAD attributen 

Voor ieder GEOCAD-project is ingesteld wat voor type attribuutgegevens aan de 
objecten gekoppeld wordt. Dat is vastgelegd in stuurcode 406. De standaard 
waarde voor deze stuurcode is “2”. Daarmee worden attributen gekoppeld in de 
vorm van “MicroStation xml”. 
 
In Bentley Map kan deze vorm van attribuutgegevens ook gewoon gebruikt 
worden. 
 
Maar GEOCAD op Bentley Map heeft daar bovenop nog extra mogelijkheden. 
Stuurcode 406 kan dan ook de waarde “3”, of de waarde “4” krijgen. 
 
Met de waarde “3” wordt de data gekoppeld in de vorm van “Bentley Map xml” en 
met de waarde “4” in de vorm van “Bentley Map xml simpel”. 
 
Wanneer de GEOCAD attributen gekoppeld zijn in één van deze twee 
dataformaten, dan kunnen die gegevens gebruikt worden in Bentley Map 
commando’s. 
 
 

 LET OP: 
Objecten uit NGdW, die voorzien zijn van attribuutgegevens in de vorm van 
Bentley Map xml, of Bentley Map xml simpel, mogen alleen geraadpleegd worden, 
niet gemuteerd. 
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4. INSTALLATIE VIA HET NETWERK 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe GEOCAD op meerdere werkstations geïnstalleerd kan 
worden vanuit één centrale installatie. 
 

4.1. Installatie 

Bij deze werkwijze wordt GEOCAD eerst volledig vanaf werkplek nummer één 
geïnstalleerd, zoals beschreven in hoofdstuk 2, op een netwerklocatie. 
Vervolgens kan GEOCAD op een versnelde wijze geïnstalleerd worden op werkplek 
nummer twee en volgende. 
 
 

 LET OP: 
Ook voor de werkstations waar GEOCAD op deze versnelde wijze geïnstalleerd wordt 
geldt dat MicroStation of Bentley Map al op het systeem aanwezig moet zijn. 
 
 
Deze versnelde werkwijze, houdt in dat op werkplek nummer twee en volgende 
een batch-bestand gedraaid wordt dat met de installatie op werkplek nummer één 
in de installatie-map geplaatst is. Dit batch-bestand heeft de naam 
“setup_client.bat”. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Bij het uitvoeren van het batch-bestand wordt een bestand geplaatst in de 
installatie-map van MicroStation. De account waarmee op het werkstation ingelogd is 
heeft daar dus schrijfrechten nodig. 
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TIP: 
Met de installatie op het eerste werkstation wordt ook een snelkoppeling op het 
bureaublad geplaatst, zoals beschreven in paragraaf 2.5. Diezelfde snelkoppeling 
kan gebruikt worden voor de installaties op werkstation nummer twee en volgende. 
Het bespaart tijd als de snelkoppeling van het eerste werkstation direct gekopieerd 
wordt naar de locatie waar GEOCAD geïnstalleerd is, zodat die van daaraf 
gekopieerd kan worden naar het bureaublad van werkstation twee en volgende. 
 
 
Voorbeeld 
Stel, GEOCAD is vanaf werkstation één geïnstalleerd op de X-schijf, dan heeft het 
batch-bestand dat op de X-schijf geplaatst is de volgende inhoud: 
 

 
 

Met dit bestand worden de volgende dingen uitgevoerd: 
 

 Het bestand geocad_ms_70.cfg wordt gekopieerd van de centrale locatie waar 
GEOCAD geïnstalleerd staat naar de lokale omgeving van het werkstation 
waarop het batch-bestand uitgevoerd wordt. 
In het bestand geocad_ms_70.cfg staan de verwijzingen die GEOCAD nodig 
heeft om de centrale programmatuur te kunnen gebruiken. 
 

 Het Microsoft programma vcredist.exe wordt uitgevoerd. 
Dat is de laatste stap in de installatie, zoals die beschreven staat in 
paragraaf 2.1. 
 

 De dll-bestanden van GEOCAD worden toegevoegd aan de lijst van “Trusted” 
dll-bestanden. 
 

 Het bestand ModelSdk.dll wordt geregistreerd op het lokale werkstation. 
 

4.2. Dll-bestanden 

In de setup van GEOCAD zitten dll-bestanden. Bij het uitrollen over het netwerk dienen de 
gebruikersrechten op deze bestanden ingesteld te zijn. 
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5. STILLE INSTALLATIE 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe een stille installatie uitgevoerd dient te worden. 
 
Het Windows programma dat producten installeert is msiexec.exe. 
 
De msi-installatie kan hiermee vanaf de DOS command line, of via een batch-
bestand, zonder gebruikersinterface opgestart worden (geen prompts, meldingen, 
of dialoogvensters). 
 
De mogelijke opties worden in het Windows installer help dialoogvenster getoond. 
Het commando voor het tonen van dit venster is: 
 
msiexec /help, of msiexec /? 
 

 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden om de installatie via de command line, 
of een batch-bestand te sturen. 
 

5.1. Parameters installatie 

Om GEOCAD correct te installeren moeten bij een stille installatie parameters op 
de DOS command line worden meegegeven. Daarmee worden dezelfde 
instellingen gedaan als die bij een interactieve installatie, die beschreven staat in 
hoofdstuk 4. 
 
In dit hoofdstuk worden de invulvelden binnen de verschillende dialoogvensters 
van de interactieve installatie doorlopen en worden de bijbehorende parameters 
op de DOS command line beschreven. 
 
Per dialoogvenster wordt aangegeven waar tijdens de interactieve installatie een 
keuze gemaakt moet worden en dat wordt rood omlijnd. Rechts van de 
dialoogvensters staan de namen van de parameters die bij een stille installatie op 
de DOS command line moeten worden meegegeven. Onder ieder dialoogvenster 
wordt per parameter aangegeven welke registersleutel hiermee gezet wordt. 
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ADDLOCAL 
Een kommagescheiden lijst van onderdelen die lokaal worden geïnstalleerd. 
 
REMOVE 
Een kommagescheiden lijst van onderdelen die niet geïnstalleerd worden. 
 
De onderdelen die in de kommagescheiden lijst moeten staan zijn: 

 GEOCAD De GEOCAD software 

 Tabel De standaard configuratie van GEOCAD 

 
De onderdelen die in de kommagescheiden lijst mogen staan zijn: 

 Help De gebruikershandleidingen 

 CadInwin De inwinning module 

 GlobeSp GlobeSpotter koppeling 
 

 
 

INSTALLDIR 
De map waarin GEOCAD geïnstalleerd moet worden. Bij een standaard installatie is 
dat de map “C:\Program Files (x86)\NedGraphics\”. 

NG_INSTALLDIR 

REMOVE 

ADDLOCAL 
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LICSERVER 
De hostname van de Sentinel licentieserver. Hiermee wordt de registersleutel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NedGraphics\ 
Common\LICENSE_NODE gezet. 
 

 
 

GLOBESPOTTER_ATLASURL 
Het webadres van de locatieserver. 
 
GLOBESPOTTER_SERVICEURL 
Het webadres van een lokale server. 
 
GLOBESPOTTER_SWFURL 
Het webadres van het swf-bestand. 
 
GLOBESPOTTER_USERNAME 
De gebruikersnaam voor het leggen van de verbinding met de GlobeSpotter 
services. 
 
GLOBESPOTTER_PASSWORD 
Het wachtwoord voor het leggen van de verbinding met de GlobeSpotter services. 
 
Alle bovenstaande parameters voor het leggen van de GEOCAD-GlobeSpotter 
koppeling worden opgeslagen in het bestand ‘globespotter_ini.xml’, dat geplaatst 
wordt in de installatie-map. 

GLOBESPOTTER_ATLASURL 

GLOBESPOTTER_SERVICEURL 

GLOBESPOTTER_SWFURL 

GLOBESPOTTER_USERNAME 

GLOBESPOTTER_PASSWORD 

LICSERVER 
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STREETSMART_ATLASURL 
Het webadres van de locatieserver. 
 
STREETSMART_USERNAME 
De gebruikersnaam voor het leggen van de verbinding met de StreetSmart service. 
 
STREETSMART_PASSWORD 
Het wachtwoord voor het leggen van de verbinding met de StreetSmart service. 
 

STREETSMART_USERNAME 

STREETSMART_PASSWORD 

STREETSMART_ATLASURL 
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5.2. Opdrachtregel 

Met de parameters zoals die in de vorige paragraaf zijn beschreven kan de 
opdrachtregel samengesteld worden, waarmee de stille installatie uitgevoerd kan 
worden. 
 
Een voorbeeld van een installatieregel voor GEOCAD is: 
 
msiexec  /q  /i "NedGraphics GEOCAD 7.9.msi" 
ADDLOCAL="GEOCAD,Help,Tabel,PanoVwr" 
NG_INSTALLDIR="C:\Program Files (x86)\NedGraphics\" 
LICSERVER="ng-license-srv" 
GLOBESPOTTER_ATLASURL="https://atlas.cyclomedia.com" 
GLOBESPOTTER_USERNAME="NedGraphics" 
GLOBESPOTTER_PASSWORD="Welkom123" 

 

Met  msiexec   (rood) wordt het programma msiexec.exe 
aangeroepen 

  

Met  /q   (blauw) wordt aangegeven dat de installatie stil (quite) 
uitgevoerd moet worden 

  

Met  /i “bestand”   (groen) wordt aangegeven welk msi-bestand 
uitgevoerd moet worden, er kan ook een pad 
naar een netwerklocatie opgegeven worden 

  

Met  ADDLOCAL   (paars) wordt aangegeven welke onderdelen van de 
installatie neergezet moeten worden 

  

Met  INSTALLDIR   (oranje) wordt aangegeven wat de hoofdlocatie is van 
de installatie van GEOCAD 7.9 

  

Met  LICSERVER   (magenta) wordt aangegeven wat de naam is van de 
server waarop de Sentinel licentie manager 
staat 

  

Met  Overigen   (zwart) worden alle overige parameters ingesteld, 
zoals beschreven in dit document 

 
 

 LET OP: 
Voor een stille installatie is de parameter ‘LICSERVER’ verplicht. 
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5.3. Uitvoeren 

Deze opdrachtregel kan op twee manieren uitgevoerd worden. Het kan 
rechtstreeks ingegeven worden via het commando Uitvoeren (sneltoets  + R). 
 

 
 

Of de opdrachtregel kan in een batch-bestand geplaatst worden, dat vervolgens 
afgestart kan worden door op het bestand te dubbelklikken. 
 

5.4. Upgrade 

 Major upgrade 

Voor het uitvoeren van een major upgrade kan het eerder gebruikte commando 
voor een volledige installatie van GEOCAD worden gebruikt. Dit commando dient 
op de volgende wijze te worden aangepast: 

 Commandoregel parameters die eerder bij de volledige installatie zijn 
opgegeven hoeven niet meer in de commandoregel voor te komen, omdat 
deze al als sleutels in het register zijn opgenomen. 

 Als de installatie is uitgebreid met nieuwe onderdelen, dienen de nieuwe 
onderdelen aan de parameter ADDLOCAL te worden toegevoegd. 

 De parameters die bij deze nieuwe onderdelen horen dienen ook aan de 
commandoregel te worden toegevoegd. 

 
Voorbeeld: 
In de eerder uitgevoerde volledige installatie is GEOCAD aangesloten op 
Microstation en is de Globespotter koppeling niet geïnstalleerd. Hiervoor is de 
volgende commandoregel gebruikt: 
 
Commandoregel: 
 

msiexec /q /i "NedGraphics GEOCAD 7.9.msi" 
ADDLOCAL="GEOCAD,Help,Tabel" 
NG_INSTALLROOT="C:\Program Files (x86)\NedGraphics\" 
LICSERVER="ng-license-srv" 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NRE1rW9ffMISIM&tbnid=zKeM_H_kr-SRWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://windows.microsoft.com/en-us/windows/find-file-folder&ei=fnNnU-LdOI6CPfu6gbgO&bvm=bv.65788261,d.ZWU&psig=AFQjCNFmH3M16LD8-nrEepbHgPCYWYd03Q&ust=1399375063753419
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Aan de nieuwe installatie is het onderdeel GlobeSpotter toegevoegd. 
 
Voor het uitvoeren van de major upgrade wordt de volgende commandoregel 
gebruikt: 
 
Commandoregel: 
 

msiexec /q /i "NedGraphics GEOCAD 7.9.msi" 
ADDLOCAL="GEOCAD,Help,Tabel,GlobeSp" 
NG_INSTALLROOT="C:\Program Files (x86)\NedGraphics\" 
LICSERVER="ng-license-srv" 

 

 Minor upgrade 

Bij een minor upgrade wordt de eerder geïnstalleerde GEOCAD overschreven met 
het volgende commando: 
 

msiexec /quiet /i “NedGraphics GEOCAD 7.9.msi” /log “<map + naam 
logbestand>” REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL 

 

Het belangrijke deel is de REINSTALLMODE “v” vlag. Deze zorgt er voor dat het 
nieuwe msi bestand wordt gebruikt in plaats van de eerder geïnstalleerde kopie. 
De andere REINSTALLMODE vlaggen zorgen er voor dat bestaande bestanden 
bijgewerkt worden, nieuwe bestanden worden geïnstalleerd, register sleutels 
worden bijgewerkt en snelkoppelingen worden aangemaakt. REINSTALL=ALL houdt 
in dat alleen die onderdelen worden bijgewerkt die door de gebruiker bij de 
installatie van de oude versie waren geselecteerd. Onderdelen die bij de installatie 
van de oude versie niet waren geselecteerd, worden niet toegevoegd. 
 

5.5. Deïnstalleren 

GEOCAD wordt met het volgende commando gedeïnstalleerd: 
 

msiexec /q /x "NedGraphics GEOCAD 7.9.msi" 

 
 

 

TIP: 
In de commandoregel kan opgegeven worden of het resultaat van de 
installatie/de-installatie in een log-bestand moet worden weggeschreven. 
Hiervoor moet het begin van de commandoregel gewijzigd worden van: 
“msiexec /q /i "NedGraphics GEOCAD 7.9.msi …" 
in: 
“msiexec /q /i "NedGraphics GEOCAD 7.9.msi  /LOG c:\temp\lobestand.txt …” 
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