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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 

NedBrowser is een generieke intranet/internet applicatie van NedGraphics B.V. voor het 
ontsluiten van geografische en administratieve gegevens via een standaard browser. De 
ontsluiting wordt in belangrijke mate gestuurd door een catalogus met gegevens over de 
gekoppelde databases, de te ontsluiten gegevens daarin en de autorisatie en presentatie 
van deze gegevens. 
 
NedBrowser heeft als belangrijk kenmerk dat het een stuurmodel bevat met 
(meta)gegevens. De inhoud van het stuurmodel is bepalend welke geografische en 
administratieve gegevens worden getoond en hoe ze worden gepresenteerd. NedBrowser 
is hiermee onafhankelijk van welke administratieve en geografische gegevens precies 
beschikbaar zijn. 
 
Onderdeel van NedBrowser zijn Webservices. Deze stellen de bouwer van een externe 
applicatie in staat om zijn applicatie uit te breiden met kaartmateriaal, maar ook met 
administratieve gegevens waarvan meta-informatie is opgeslagen in het NedBrowser 
stuurmodel. De in dit document beschreven Webservices zijn beschikbaar voor de 
kaartmotor MapViewer. 
 
De Webservices bestaan uit twee modules: 

 Een JSP webservice met diverse services die op het intranet draait en is aan te spreken 
via http. De MapViewer JSP webservice wordt standaard geconfigureerd op poort 
8888. Output van de JSP webservice is altijd XML. 

 Een ASP tussenpagina aan te spreken via http, standaard over poort 80. Output is 
HTML dat in een apart (i)frame opgenomen kan worden in een externe webapplicatie. 

 
De ASP tussenpagina is bedoeld om snel een externe webapplicatie uit te breiden met een 
compleet werkende NedBrowser component. 
 
De JSP webservice is bedoeld om: 

 Administratieve data te importeren in de externe applicatie. Bijvoorbeeld voor het 
genereren van zoekingangen; 

 Op maat gemaakte externe applicaties te ontwikkelen. 
 

 Doel 

Dit document is bedoeld als definitie voor: 

 De ASP tussenpagina; 

 De JSP webservice: beschrijving van de services NBG_SEARCH_ADM voor het ophalen 
van administratieve gegevens en NBG_SEARCH_GEO voor het genereren van een 
plaatje ingezoomd op één of meerdere kaartobjecten. De overige services bedoeld 
voor op maat gemaakte externe applicaties zijn reeds beschreven in [01]. 
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 Gerefereerde documenten 

De volgende documenten worden gebruikt als referentie: 
 

 

 Afkortingen 

De volgende afkortingen worden gebruikt in dit document: 
 
ASP Active Server Pages 

GIS Geografisch Informatie Systeem 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

JSP Java Server Pages 

NBG NedBrowser-generiek 1 

URL Uniform Resource Locator 

 

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. 

 
 

  

                                                           
1 De term “generiek” maakte vroeger deel uit van de productnaam. Deze is inmiddels daaruit verwijderd, maar niet in de afkorting NBG 

Ref. ID Titel, Auteur Versie, datum 

[01] NedBrowser Webservice API, Ron Lindhoudt, NedGraphics B.V. V3.1, 14-09-2007 
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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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 ASP TUSSENPAGINA 

Deze ASP tussenpagina (NBG_INT_Main.asp) draait voor internet-toepassingen in een DMZ 
en retourneert HTML dat vervolgens door een externe webapplicatie in een (i)frame wordt 
getoond. 
 
De volgende figuur toont een voorbeeld hoe het (i)frame er uit kan zien indien gekozen 
wordt voor de onderdelen kaart, kaartmenu en legenda. 
 

 
 
De ASP tussenpagina bevat de volgende functionaliteit: 

 Algemeen: Schuifbalk; 

 Algemeen: Pannen naar boven, onder, links, rechts, beginpositie; 

 Algemeen: Overzichtskaart; 

 Knop: Inzoomen van de kaart d.m.v. muisklik in de kaart of d.m.v. rechthoek; 

 Knop: Uitzoomen van de kaart d.m.v. muisklik in de kaart; 

 Knop: Zoomen naar vorig kaartbeeld; 

 Knop: Zoomen naar overzichtskaart (niet nodig wanneer pan-control zichtbaar is); 

 Knop: Kaartvenster verschuiven; 

 Knop: Kaartobject selecteren en info opvragen; 

 Knop: Doorprikken in alle lagen; 

 Knop: Afstand meten; 

 Knop: Oppervlakte/omtrek meten; 

 Knop: Verwijder alle annotaties (markeerpunten, afstanden, oppervlaktes, labels, 
opgelichte kaartobjecten); 

 Knop: Wis de selectie en opgelichte kaartobjecten; 

 Knop: Toon totaalrapport op punt 

 Knop: Cyclorama bekijken; 

 Knop: Google Maps venster openen; 

 Knop: Microsoft Live Search Maps venster openen; 

 Knop: Coördinaat zoeken; 

 Kaartmenu onder: Doorprikken (alle, zichtbare, actieve); 
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 Kaartmenu onder: Selectie (deels/geheel, alleen geheel); 

 Kaartmenu onder: Aantal geselecteerde objecten; 

 Kaartmenu onder: Zoom naar schaal; 

 Kaartmenu onder: Zoom naar breedte; 

 Kaartmenu onder: X- en Y-coördinaat van cursorpositie; 

 Instelling ‘Toon legenda’ om legenda zichtbaar/onzichtbaar te maken; 

 Legenda: Laag aan/uitzetten; 

 Legenda: Thema's en labels aan- en uitzetten; 

 Legenda: In-/uitklappen van menu's/lagen/thema's/labels; 

 Legenda: Laag activeren; 

 Legenda: Info knop achter laag (indien in stuurmodel ingesteld). 
 
In een toekomstige versie zal dit verder worden uitgebreid. 
 
NBG_INT_Main.asp heeft één algemene parameter “action” met als mogelijke waarden: 

 NBG_INIT 
Wordt gebruikt voor de initialisatie indien de kaart in startpositie getoond moet 
worden. 

 NBG_SEARCH_GEO 
Wordt gebruikt indien de kaart ingezoomd moet worden op één of meer kaartobjecten 
geïdentificeerd door gerelateerde administratieve gegevens. 

 
In de volgende tabel worden de overige parameters beschreven per “action”. 

 

Parameter action Overige parameters Beschrijving 

NBG_INIT datasource Naam van de NBG datasource. 

 user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel. 

 size_x Breedte van het kaartplaatje in pixels. 

 size_y Hoogte van het kaartplaatje in pixels. 

 default_centre_x X coördinaat (RD) van het kaartplaatje. 

 default_centre_y Y coördinaat (RD) van het kaartplaatje. 

 default_width Werkelijke breedte in km van het kaartplaatje. 

 default_scale Als alternatief voor default_width de schaal van 
het kaartplaatje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parts De onderdelen die getoond moeten worden in 
de HTML pagina. Dit is een XML string met het 
volgende formaat:  
<parts> 
<part name=’CHART’ 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’CHART_MENU_UPPER’ 
show_legend_checkbox='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name='CHART_MENU_LOWER' 
background_color='r0g0b255'/> 
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<part name=’LAYER_MENU’ visible='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
</parts> 
In de eerste versie wordt uitgegaan van een 
vaste plaats en stijl. De mogelijke onderdelen 
zijn: CHART (kaart), CHART_MENU_UPPER 
(kaartmenu boven), CHART_MENU_LOWER 
(kaartmenu onder) en LAYER_MENU (legenda). 
Attribuut ‘background_color’ is de 
achtergrondkleur (RGB) van het onderdeel. 
Attribuut ‘show_legend_checkbox‘ bij onderdeel 
CHART_MENU_UPPER geeft aan of checkbox 
‘Toon legenda’ wel/niet (‘Y’/’N’) getoond moet 
worden. 

 result_url Externe URL waarnaar de resultaten (XML) 
gepost moeten worden die gekoppeld zijn aan 
een aangeklikt kaartobject. De XML die gepost 
wordt staat in Form parameter XML of XML0 
t/m XML9. Het XML formaat is beschreven in 
hoofdstuk 4. 

 result_frame Target (i)frame waarnaar de resultaten gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. 

 active_layer Naam van de actieve laag in het NBG 
stuurmodel. In deze laag kunnen kaartobjecten 
worden aangeklikt. Optioneel. Indien niet 
gespecificeerd dan wordt de default actieve laag 
van het product overgenomen. 

NBG_SEARCH_GEO datasource Naam van de NBG datasource 

 user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel.  

 size_x Breedte van het kaartplaatje in pixels 

 size_y Hoogte van het kaartplaatje in pixels 

 default_centre_x X coördinaat (RD) van het kaartplaatje  

 default_centre_y Y coördinaat (RD) van het kaartplaatje 

 default_width Werkelijke breedte in km van het kaartplaatje 

 default_scale Als alternatief voor default_width de schaal van 
het kaartplaatje 

 parts De onderdelen die getoond moeten worden in 
de HTML pagina. Dit is een XML string met het 
volgende formaat:  
<parts> 
<part name=’CHART’ 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’CHART_MENU_UPPER’ 
show_legend_checkbox='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
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<part name='CHART_MENU_LOWER' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’LAYER_MENU’ visible='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
</parts> 
In de eerste versie wordt uitgegaan van een 
vaste plaats en stijl. De mogelijke onderdelen 
zijn: CHART (kaart), CHART_MENU_UPPER 
(kaartmenu boven), CHART_MENU_LOWER 
(kaartmenu onder) en LAYER_MENU (legenda). 
Attribuut ‘background_color’ is de 
achtergrondkleur (RGB) van het onderdeel. 
Attribuut ‘show_legend_checkbox‘ bij onderdeel 
CHART_MENU_UPPER geeft aan of checkbox 
‘Toon legenda’ wel/niet (‘Y’/’N’) getoond moet 
worden. 
 

 result_url Externe URL waarnaar de resultaten (XML) 
gepost moeten worden die gekoppeld zijn aan 
een aangeklikt kaartobject. De XML die gepost 
wordt staat in Form parameter XML of XML0 
t/m XML9. Het XML formaat is beschreven in 
hoofdstuk 4. 

 result_frame Target (i)frame waarnaar de resultaten gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. 

 active_layer Naam van de actieve laag in het NBG 
stuurmodel. In deze laag kunnen kaartobjecten 
worden aangeklikt. Optioneel. Indien niet 
gespecificeerd dan wordt de default actieve laag 
van het product overgenomen. 

 search_criterium Naam van de zoekingang in het NBG 
stuurmodel. 

 geo_relation Naam van de kaartrelatie in het NBG 
stuurmodel. 

 parameters Parameters voor de zoekopdracht waarbij NBG 
stuurmodel attributen (=database kolomnamen) 
en waarden worden opgegeven. De attributen 
zijn de NBG stuurmodel attributen die behoren 
bij het zoekresultaat van de zoekingang zoals 
gespecificeerd in “search_criterium”.  
Specificeer “parameters” als volgt indien 
vergelijkingsoperator = wordt gebruikt: 
<att1>,<att2>,...=<value11>,<value12>,...& 
<value21>,<value22>,... 
Het “&” teken wordt gebruikt om meerdere 
rijen aan te geven. Indien ook andere 
vergelijkingsoperatoren worden gebruikt, 
gebruik dan: 
<att1><operator1><value1>,<att2><operator2>
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<value2>,… Het “&” teken kan in dat geval niet 
worden gebruikt.  
N.B. De attribuutnamen zijn hoofdlettergevoelig. 
Gebruik voor Oracle kolomnamen altijd 
hoofdletters. 

 idc_show_selection Indicatie (Y/N) of de selectie opgelicht getoond 
moet worden. 
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 JSP/ASP WEBSERVICE 

T.b.v. externe applicaties is er een JSP/ASP webservice die XML genereren: 

 NBG_MapViewer_webservice.jsp (standaard op poort 8888) 
 
Aangezien deze webservices op poorten draaien die standaard niet open staan, zijn er 2 
aparte ASP webservices die in IIS op poort 80 geinstalleerd kunnen worden. Deze sturen de 
requests direct door naar de JSP webservice. 

 NBG_MapViewer_webservice.asp 
 
De mogelijke acties/requests zijn: 
 

 NBG_SEARCH_ADM 
Voor het ophalen en importeren van administratieve gegevens via de NBG webservice 
in een externe applicatie. Het geretourneerde formaat is NBG zoekresultaten XML. 

 NBG_SEARCH_GEO 
Voor het genereren van een nieuw kaartplaatje ingezoomd op één of meerdere 
kaartobjecten geïdentificeerd door gerelateerde administratieve gegevens. Het 
geretourneerde formaat is NBG kaart XML met daarin een link naar een gegenereerd 
plaatje (intranet URL). Indien de externe applicatie een webapplicatie is die in een DMZ 
draait en toegankelijk is voor internet gebruikers, dan dient de externe applicatie het 
intranet plaatje te kopiëren naar de DMZ en zorg te dragen dat dit plaatje weer wordt 
verwijderd. 
 

In de volgende tabel worden de overige parameters beschreven per “action”. 
 

Parameter action Overige 
parameters 

Beschrijving 

NBG_SEARCH_ADM datasource Naam van de NBG datasource 

 user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel.  

 search_criterium Naam van de zoekingang in het NBG stuurmodel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parameters Parameters voor de zoekopdracht waarbij NBG 
stuurmodel attributen (=database kolomnamen) en 
waarden worden opgegeven. De attributen zijn de 
NBG stuurmodel attributen die behoren bij het 
zoekresultaat van de zoekingang zoals 
gespecificeerd in “search_criterium”.  
Specificeer “parameters” als volgt indien 
vergelijkingsoperator = wordt gebruikt: 
<att1>,<att2>,...=<value11>,<value12>,...& 
<value21>,<value22>,... 
Het “&” teken wordt gebruikt om meerdere rijen 
aan te geven. Indien ook andere 
vergelijkingsoperatoren worden gebruikt, gebruik 
dan: 
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<att1><operator1><value1>,<att2><operator2><val
ue2>,… Het “&” teken kan in dat geval niet worden 
gebruikt.  
N.B. De attribuutnamen zijn hoofdlettergevoelig. 
Gebruik voor Oracle kolomnamen altijd 
hoofdletters. 

NBG_SEARCH_GEO datasource Naam van de NBG datasource 

 user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel.  

 size_x Breedte van het kaartplaatje in pixels 

 size_y Hoogte van het kaartplaatje in pixels 

 default_centre_x X coördinaat (RD) van het kaartplaatje. Wordt 
gebruikt indien er geen kaartobjecten gevonden 
worden die aan de voorwaarden voldoen. 

 default_centre_y Y coördinaat (RD) van het kaartplaatje. Wordt 
gebruikt indien er geen kaartobjecten gevonden 
worden die aan de voorwaarden voldoen. 

 default_width Werkelijke breedte in km van het kaartplaatje. 
Wordt gebruikt indien er geen kaartobjecten 
gevonden worden die aan de voorwaarden voldoen. 

 default_scale Als alternatief voor default_width de schaal van het 
kaartplaatje. Wordt gebruikt indien er geen 
kaartobjecten gevonden worden die aan de 
voorwaarden voldoen. 

 active_layer Naam van de actieve laag in het NBG stuurmodel. In 
deze laag kunnen kaartobjecten worden aangeklikt. 
Optioneel. Indien niet gespecificeerd dan wordt de 
default actieve laag van het product overgenomen. 

 search_criterium Naam van de zoekingang in het NBG stuurmodel. 

 geo_relation Naam van de kaartrelatie in het NBG stuurmodel. 

 parameters Parameters voor de zoekopdracht waarbij NBG 
stuurmodel attributen (=database kolomnamen) en 
waarden worden opgegeven. De attributen zijn de 
NBG stuurmodel attributen die behoren bij het 
zoekresultaat van de zoekingang zoals 
gespecificeerd in “search_criterium”.  
Specificeer “parameters” als volgt indien 
vergelijkingsoperator = wordt gebruikt: 
<att1>,<att2>,...=<value11>,<value12>,...& 
<value21>,<value22>,... 
Het “&” teken wordt gebruikt om meerdere rijen 
aan te geven. Indien ook andere 
vergelijkingsoperatoren worden gebruikt, gebruik 
dan: 
<att1><operator1><value1>,<att2><operator2><val
ue2>,… Het “&” teken kan in dat geval niet worden 
gebruikt.  
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N.B. De attribuutnamen zijn hoofdlettergevoelig. 
Gebruik voor Oracle kolomnamen altijd 
hoofdletters. 

 idc_show_selection Indicatie (Y/N) of de selectie opgelicht getoond moet 
worden. 
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 RESULTATEN XML 

 Algemeen 

In de webservice tussenpagina wordt de resultaten XML gepost met form-parameter 
‘XML’. Dit kan echter maar 102,399 bytes zijn.  
 
Met ingang van NedBrowser Webservices versie 3.2 is het mogelijk om het maximum 
aantal bytes te verhogen naar 10 * 102,399 bytes. In dat geval dient in 
NBG_Onsiteconst.xml het XML-attribuut "use_extended_xml" van XML-node 
"webapplication" op “Y” te staan: 
 
... 

<webapplication 

   timeout_minutes         = "60" 

    measure_show_alert      = "Y"  

    measure_show_annotation = "N"  

    use_extended_xml        = "Y" 

/> 

... 

 
Hiervoor zijn er 10 XML form-parameters (XML0, XML1, ..., XML9) toegevoegd. Deze form-
parameters dienen dus eerst samengevoegd te worden tot 1 XML string. Voorbeeld: 
 
Dim strXML 

 

strXML = Request.Form("XML0") & Request.Form("XML1") & Request.Form("XML2") 

&  

         Request.Form("XML3") & Request.Form("XML4") &_Request.Form("XML5") 

&  

         Request.Form("XML6") & Request.Form("XML7") & Request.Form("XML8") 

&   

         Request.Form("XML9") 

 

 Zoekresultaten XML 

Een voorbeeld van de zoekresultaten XML die geretourneerd wordt met 
action=NBG_SEARCH_ADM: 
 
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?> 

<zoekresultaat id="7532" naam="Adressen" cd_type_zoekresultaat="AZT" 

idc_regelnummer="J"> 

    <attributen> 

       <attribuut naam="STRAATNAAM" xml_naam="A192280" idc_tonen_lijst="J"  

                  idc_tonen_details="J" idc_tonen_export="J" idc_tonen_in_hint="J"  

                  cd_datatype="A" display_naam="Straat" cd_type_link_tekst="W"  

                  idc_activeren="J"/> 

       <attribuut naam="HUISNUMMER" xml_naam="A192272" idc_tonen_lijst="J"  

                  idc_tonen_details="J" idc_tonen_export="J" idc_tonen_in_hint="J"                   

                  cd_datatype="N" display_naam="Huisnummer" cd_type_link_tekst="W"  

                  idc_activeren="J"/> 

       <attribuut naam="TOEVOEGING" xml_naam="A192271" idc_tonen_lijst="J"  

                  idc_tonen_details="J" idc_tonen_export="J" idc_tonen_in_hint="J"  

                  cd_datatype="A" display_naam="Toevoeging" cd_type_link_tekst="W"  

                  idc_activeren="J"/> 

       <attribuut naam="ID" xml_naam="A192270" idc_tonen_lijst="N" 

idc_tonen_details="N"  

                  idc_tonen_export="N" idc_tonen_in_hint="N"/> 

       <attribuut naam="GPD_ID" xml_naam="A192662" idc_tonen_lijst="N"  
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                  idc_tonen_details="N" idc_tonen_export="N" idc_tonen_in_hint="N"/> 

    </attributen> 

    <relaties> 

        <relatie zoekresultaat_id="4682" display_naam="Percelen"  

                 cd_type_zoekresultaat="AZT"> 

            <relatie_attribuut naam="ID" xml_naam="A192270"/> 

        </relatie> 

        <relatie zoekresultaat_id="4688" display_naam="Geo gebouwen" laag_id="3986"  

                 cd_type_zoekresultaat="GZT"> 

            <relatie_attribuut naam="ID" xml_naam="A192270"/> 

        </relatie> 

    </relaties> 

 

<rows> 

   <row num="1"> 

      <A192280>ZWARTEWEG</A192280> 

      <A192272>8</A192272> 

      <A192270>73380</A192270> 

      <A192662>48849</A192662> 

   </row> 

   <row num="2"> 

      <A192280>ZWARTEWEG</A192280> 

      <A192272>8</A192272> 

      <A192271>A</A192271> 

      <A192270>73381</A192270> 

      <A192662>48850</A192662> 

   </row> 

</rows> 

</zoekresultaat> 

 
De administratieve resulaten bevinden zich in het “rows” gedeelte. In het “attributen” 
gedeelte vindt een mapping plaats van de database kolomnaam naar de XML tagnaam in 
het “rows” gedeelte. Dit is nodig omdat database kolommen in niet-Oracle databases ook 
tekens kunnen bevatten die niet als XML tagnaam gebruikt mogen worden, zoals spaties. 
In het voorbeeld is tevens te zien dat in een “row” alleen attributen opgenomen worden 
als ze een waarde hebben, anders worden ze weggelaten. De eerste “row” heeft geen 
attribuutwaarde voor TOEVOEGING, maar de tweede “row” wel. Het “relaties” gedeelte is 
niet van belang in dit voorbeeld. 
 
Indien er geen resultaten gevonden worden of indien verkeerde parameters zijn 
doorgegeven, wordt een XML met een melding geretourneerd: 
 
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?> 

<zoekresultaat> 

    <meldingen> 

        <melding cd_type_melding='I' code='SWC1-0006'  

                 tekst='Het zoekresultaat bevat geen records'/> 

        of 

        <melding cd_type_melding='E' 

                 tekst='Zoekingang Adressen komt niet voor in het 

NedBrowser stuurmodel'/> 

    </meldingen> 

</zoekresultaat> 
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 Kaart XML 

Een voorbeeld van de kaart XML die geretourneerd wordt met action=NBG_SEARCH_GEO 
(alleen het gedeelte waar het om gaat wordt getoond): 
 
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?> 

<chart image="http://nbg-proj:8888/mapviewer/images/NBG49_1.png?refresh=- 

              6382308512245911017"> 

</chart> 

 
Indien de externe applicatie een webapplicatie is die in een DMZ draait en toegankelijk is 
voor internet gebruikers, dan dient de externe applicatie het intranet plaatje te kopiëren 
naar de DMZ en zorg te dragen dat dit plaatje weer wordt verwijderd. 
 
In ASP zou dit als volgt kunnen middels Microsoft ActiveX component ServerXMLHTTP: 
 
Initialisatie XMLHTTP object (in Session_OnStart in global.asa): 

Set Session("objHTTP") = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP") 
 
Function WriteImageURLToFile(ByVal strURL, ByVal strFileName) 

Session("objHTTP").Open "GET", strURL, False 'Set the location and 

posting type 

    Session("objHTTP").setRequestHeader "Content-type", "image/png" 

    Session("objHTTP").send  

 

    Dim oStream 

    Set oStream = Server.createobject("Adodb.Stream") 

 

    oStream.type = 1 

    oStream.open 

    oStream.write Session("objHTTP").responseBody 

 

    oStream.savetofile strFileName, 2 

    oStream.close 

    Set oStream = Nothing 

End Function 

 

Opruimen van de plaatjes (in Session_OnEnd in global.asa) 

Dim fso 

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
   

On error resume next 

 

fso.DeleteFile sgcMapImgAbsDir & Session.SessionId & "*.png" 

Set fso = Nothing 

 

Set Session("objHTTP") = Nothing 

 
 
Bij een foutmelding (b.v. verkeerde opgegeven zoekopdracht NBG_SEARCH_GEO,  een 
zoekopdracht NBG_SEARCH_GEO die geen resultaten oplevert of de webservice is niet 
gestart) wordt in de XML een foutmelding geretourneerd: 
 
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?> 

<chart chart_error= 'Er zijn geen kaartobjecten gevonden die voldoen aan de 

zoekcriteria’> 

</chart> 
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 ENCODING VAN PARAMETERS 

Bij het gebruik van NBG_SEARCH_GEO en NBG_SEARCH_ADM moet de waarde van 
parameter “parameters” encoded worden. 
 
Indien een attribuutwaarde waarop gezocht wordt bepaalde tekens bevat dan moeten die 
als volgt vervangen worden: 
 

& &amp; 

, &comma; 
' &apos; 

< &lt; 

> &gt; 

= &eq; 

 
Verder moet elke attribuutwaarde in parameter “parameters” URI-component-encoded 
doorgegeven worden. In Javascript gaat dat als volgt: 
 

function EncodeAttribuut(waarde) 

{ 

  waarde = replaceAll(waarde, "&", "&amp;"); 

  waarde = replaceAll(waarde, ",", "&comma;"); 

  waarde = replaceAll(waarde, "'", "&apos;"); 

  waarde = replaceAll(waarde, "<", "&lt;"); 

  waarde = replaceAll(attribuutwaarde, ">", "&gt;"); 

  waarde = replaceAll(attribuutwaarde, "=", "&eq;"); 

  waarde = rtrim(waarde); 

  waarde = encodeURIComponent(waarde); 

 

  return waarde; 

} 

 

function replaceAll(str, from, to)  

{ 

  var str_new_array = str.split(from); 

  var str_new = str_new_array.join(to);  

  return str_new; 

} 

 

function rtrim(str)  

{ 

  var whitespace = new String(" \t\n\r"); 

  var s = new String(str); 

 

  if (whitespace.indexOf(s.charAt(s.length - 1)) != -1) { 

    var i = s.length - 1;       

    while (i >= 0 && whitespace.indexOf(s.charAt(i)) != -

1) 

      i--; 

    s = s.substring(0, i+1); 

  } 
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  return s; 

} 

 
Indien in parameter “parameters” gezocht wordt met meerdere attribuutwaarden voor 
hetzelfde attribuut dan moet de & gebruikt worden. Deze & moet dan wel URI-encoded 
worden aangezien het deel uitmaakt van parameter “parameters”. 
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 VOORWAARDEN STUURMODEL 

 Kaartmenu boven - Knoppen 

 
 
De bovenstaande knoppen worden ondersteund en dienen, indien gewenst, aanwezig te 
zijn in het stuurmodel. ZOOM_IN, ZOOM_OUT en ZOOM_OVERVIEW zijn in principe 
overbodig indien de schuifbalk- en pan-control zichtbaar zijn in de kaart. 
 

Kaartvenster functienaam Procedure aanroep 

ZOOM_IN NBG_MAP_zoom_in(); 

ZOOM_OUT NBG_MAP_zoom_out(); 

PAN NBG_MAP_pan(); 

ZOOM_OVERVIEW NBG_MAP_zoom_overview(); 

ZOOM_PREVIOUS NBG_MAP_zoom_previous(); 

SELECT_PLUS_INFORMATION NBG_MAP_select_plus_informat
ion(); 

DRILL_DOWN_ALL NBG_MAP_drill_down_all(); 

MEASURE_DISTANCE NBG_MAP_measure_distance(); 

MEASURE_AREA NBG_MAP_measure_area(); 

DELETE_ANNOTATION NBG_MAP_delete_annotation(); 

CLEAR_SELECTION NBG_MAP_clear_selection(); 

TOTAL_REPORT NBG_MAP_total_report(); 

CYCLORAMA NBG_MAP_cyclorama(); 

GLOBESPOTTER NBG_MAP_globespotter(); 

GOOGLE_MAPS NBG_MAP_google_maps(); 

LIVE_MAPS NBG_MAP_live_maps(); 

ZOOM_TO_COORD NBG_MAP_zoom_to_coord(); 
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 Kaartmenu onder - Functies 

In het onderste kaartmenu worden de volgende functies ondersteund: 
 

 
 
Voorbeeld: 
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 INSTELLINGEN INTERNET EXPLORER 

 Geldt alleen voor Internet Explorer: 
In de webservice worden de zoekresultaten getoond in een apart frame (volgens URL 
parameters result_url en result_frame).  

 
Indien de result_url zich in een ander domein bevindt dan de webservice tussenpagina 
dan worden de resultaten in een popup getoond.  
 
Dit kan verholpen worden door in Internet Explorer de volgende beveiligingsinstelling 
aan te passen: 
 
Internet Explorer  Extra  Internetopties  Tabblad Beveiliging  selecteer juiste 
zone  druk op knop 'Aangepast niveau'  groep ‘Diversen’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet Explorer 
 

 
 

Vensters en frames door verschillende domeinen 
laten navigeren  Inschakelen. 
 

(Engelse term: ‘Navigate windows and frames 
across different domains’) 
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