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VERSIEBEHEER 

 

Versie Datum Notities 
 
1.00 10 december 2008 Eerste versie Gebruikershandleiding  
  NedGeoberichten met Centric 

2.00 23 april 2009 Tweede versie Gebruikershandleiding  
  NedGeoberichten met derde partij 
 
2.01 30 juli 2009 Extra instellingen toegevoegd onder het  
  menu Bewerken � Instellingen 
 
2.10 28 september 2009 Een nieuwe webpagina toegevoegd 
 
2.20 30 oktober 2009 Menu Help is toegevoegd 
 
2.30 27 november 2009 De volgorde van menu’s is gewijzigd 
 
2.31 25 februari 2010 Scheduled (geplande) taken voor exporteren  
  van berichten naar PinkRoccade toegevoegd 
 
2.32 26 maart 2010 Mogelijkheid voor pauze tussen het starten van  
  Laadacties is toegevoegd 
 
2.40 21 juni  2010 Web applicatie versie 4.20.24 
  Toegevoegd: paragrafen 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,  
  3.4.1 en 3.4.2 
 
2.41 08 juli  2010 Web applicatie versie 4.30.24 
  Mogelijkheid voor invoeren gemeentenummer  
  toegevoegd in paragraaf 3.1.5 
 
2.42 12 november 2010 Web applicatie versie 4.50.24 
  Deze versie is ook voor Centric klanten en server  
  2008 64 bits en Novell omgeving getest 
 
2.43 21 november 2011 Web applicatie versie 4.70.24 
  Voor alle klanten wordt de meeste belangrijke  
  informatie op de configuratiebestanden  
  versleuteld en gedecodeerd. Voor de klanten van  

Vicrea en GouwIT is de e-mailnotificatie toegevoegd. 
  Daarnaast zijn er twee nieuwe menu’s  
  toegevoegd. 
 
2.44 04 juli 2012 Web applicatie versie 4.80.24 
  Voor alle klanten worden de logteksten naar  
  tabellen weggeschreven en daarna in het menu 
  Verwerking getoond.  
  Voor de klanten van GeoTax zijn de webservices  
  verandert en nieuwe velden gewisseld.  
  Voor klanten van GouwIT zijn nieuwe functies  
  toegevoegd. 
 
2.45 01 november 2012 Web applicatie versie 4.81.24 

De bug bij autorisatie in Pink connectie is opgelost. En 
aantal logging fouten is ook opgelost. 
 

3.00 2 mei 2013 Web applicatie versie 5.0 
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Versie Datum Notities 
 

De wijziging in de volgorde van het menu en wijziging 
in de inhoud van aantal pagina’s is toegevoegd. 
 

3.20 29 november 2013 Web applicatie versie 5.0.3 
De functie van de knop “Enter” is gewijzigd in een 
aantal (import en export) pagina’s. De knop 
“Herzenden” is toegevoegd in de pagina. De oplossing 
van soap problemen bij importeren en exporteren van 
berichten is toegevoegd. 
 
 

4.00 26 februari 2014 Web applicatie versie 5.1.1 
De mogelijkheid om gemeentekaart te laden t.b.v. 
samenwerkingsverbanden is in deze versie van de 
webapplicatie toegevoegd. Bovendien zijn de Import 
en Export functionaliteiten aangepast t.b.v. de 
“bulkgeometrie” functionaliteit. Deze functionaliteit 
maakt het uitwisselen van mutaties die in de CAD 
tekenomgeving geïnitieerd zijn met GT-BAG van 
GeoTax mogelijk.  
 

5.00 06 oktober 2014 Web applicatie versie 5.2.0 
De mogelijkheid om gemeentekaart te laden t.b.v. 
samenwerkingsverbanden is in deze versie van de 
webapplicatie toegevoegd. Bovendien zijn de Import 
en Export functionaliteiten aangepast t.b.v. de 
“bulkgeometrie” functionaliteit. Deze functionaliteit 
maakt het uitwisselen van mutaties die in de CAD 
tekenomgeving geïnitieerd zijn met Gouw-BAG van 
GouwIT mogelijk.  

5.01 24 november 2014 Web applicatie versie 5.2.1 een nieuwe menu  
  Toegevoegd en aantal bug fix voor GouwIT  
  klanten gebeurt.  
 
5.02 22 december 2014 Web applicatie versie 5.2.2  

Geconstateerde items die verwijderd worden staan nu 
in de logging met waarschuwing. De logging kan nu 
gefilterd worden 
 

5.03 13 maart 2015 Web applicatie versie 5.3.0  
Beschikbaar voor Centric en Vicrea 
 

6.00 16 september 2016 Web applicatie versie 5.4.0  
Beschikbaar voor alle leverancier 
 
 

 
 
 
 
 
 
NedGraphics B.V. wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het op prijs 
stellen indien u dit document kritisch bekijkt, en uw eventuele op- of aanmerkingen aan ons doet 
toekomen. Stuur uw commentaar naar: 

NedGraphics BV 
Laanakkerweg 6 
4131 PA  Vianen  
Telefoon: (0347) 32 96 00 
Email: documentatie@nedgraphics.nl 
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Graag wijzen wij u op de helpdesk- en supportsite van NedGraphics: 
 
Helpdesksite (www.nedgraphics.nl � tabblad Support � Helpdesk site NedGraphics) Op de 
helpdesk site kunt u informatie vinden over onze produkten. Vindt u geen antwoord op uw 
vraag, dan kunt u uw vraag/probleem over het gebruik van de NedGraphics 
standaardprogrammatuur laten registreren, de voortgang van de melding volgen en de 
melding historie van uw organisatie inzien. Een productspecialist kan op basis van uw 
geregistreerde melding concreet werken aan een oplossing binnen de met uw organisatie 
overeengekomen serviceafspraken. 
U kunt, na registratie, onze helpdesk telefonisch (0347-329660) en/of per e-mail 
(helpdeskgis@nedgraphics.nl) benaderen.  
 
Supportsite (www.nedgraphics.nl � tabblad Support � Support site NedGraphics) Op de 
support site vindt u technische informatie over de NedGraphics standaardprogrammatuur. 
Tevens kunt u op de support site de NedGraphics standaardprogrammatuur en handleidingen 
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. 
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1. INLEIDING 

Met NedGeoberichten webapplicatie kunnen: 
• berichten geïmporteerd worden vanuit de BAG applicatie en naar een Oracle 

tabel (NAG_<ENTITY> tabellen) worden omgezet en  
• berichten geëxporteerd worden naar de BAG applicatie. 

Bovendien kunnen door gebruikmaking van de NedGeoberichten webapplicatie 
instellingen van NedGeoberichten worden gewijzigd, ontvangen en/of verstuurde 
berichten worden ingezien, etc. 
 
Deze handleiding beschrijft het gebruik van de webapplicatie. 
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2. WEBAPPLICATIE OPSTARTEN 

Nadat NedGeoberichten succesvol geïnstalleerd is, kunt u door de onderstaande 
URL in te geven de Webapplicatie openen in Internet Explorer 
URL: http://[Naam van Server machine]/[Naam van de gedeelde 
map]/NGb_ContentPage.aspx  

 

 Om in te kunnen loggen dient u een gebruikersnaam en wachtwoord te hebben. 
Deze worden tijdens de installatie van de webapplicatie initieel ingesteld.  

 

 
 

Hierboven ziet u het scherm waarmee u kunt inloggen in de NedGeoberichten 
webapplicatie. Nadat u ingelogd bent, verschijnt het volgende scherm 
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U ziet in dit scherm de menu’s Beheer, Import, Export, Werklijst, Logging en Help.  
Daarnaast wordt in de rechter bovenhoek de versie van NedGeoberichten, de 
leverancier van de BAG applicatie en de NedGeoberichten database vermeld. 
 
Als administrator beschikt u over alle submenu’s bij het menu Beheer: Beheerders, 
Instellingen en Procedures. Afhankelijk van de door u gehanteerde BAG applicatie 
zijn sommige submenu’s “uitgegrijsd” en dus niet voor u beschikbaar.  
 
Logt u in als gebruiker zijn deze submenu’s “uitgegrijsd” en door u niet te hanteren. 

 

 
 

Vanuit elk scherm kunt u door een druk op de knop (snelkoppeling Start Pagina) 
terugkeren naar de start pagina. 
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3. MENU BEHEER 

3.1. Menu Beheer ���� Beheerders 

 
 
Na het kiezen van het menu Beheer �Beheerders verschijnt het volgende scherm. 
 

 

 
 

Dit scherm biedt u de mogelijkheid om beheerders toe te voegen, te wijzigen of te 
verwijderen.  
 
Om een beheerder aan de lijst toe te voegen kunt u in het bovenstaand scherm 
domeinnaam\adminUser  in het tekst vak ingeven. Door op de knop Opslaan te 
drukken wordt de opgegeven gebruiker toegevoegd aan de beheerderslijst.  
 
De beheerder kan worden gewijzigd door gebruikmaking van Selecteren. 
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Een beheerder kan verwijderd worden door Delete te hanteren. 
 

3.2. Menu Beheer ���� Instellingen 

3.2.1. Menu Beheer ���� Instellingen ���� Applicatie 

 
 

 
 
Na het kiezen van het menu Instellingen � Applicatie verschijnt het volgende 
scherm indien voor BAF applicatie niet PinkRoccade is gekozen. 
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Indien de leverancier van u BAG applicatie PinkRoccade is, wordt het onderstaand 
scherm getoond: 
  

 

 

 
 
 
 
De eerste keer dat dit scherm geopend wordt, is het scherm zo goed als leeg en 
dient u de volgende gegevens in te vullen: 
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• De databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord1 (Oracle MCM 
schema) 

• De leverancier van de BAG applicatie. Kies uw leverancier uit het overzicht 
(drop down menu) van de beschikbare leveranciers van BAG applicaties.  

• De wijze waarop de gemeentecode dat aan een object wordt “opgehangen” 
bepaald wordt. Versie 5.2.0 biedt een passende oplossing voor 
samenwerkingsverbanden in combinatie met CiVision Gebouwen en Adressen 
van PinkRoccade. Voorheen werden bij samenwerkingsverbanden meerdere 
NedGeoberichten- en CGA omgevingen geïmplementeerd. Met deze versie is 
dat niet nodig. Om dit mogelijk te maken wordt er o.b.v. een spatial query 
bekeken in welke gemeente het object zich bevind en wordt de juiste 
gemeentecode en gemeentenummer doorgegeven aan CGA. Deze staan 
ingevuld in Beheer � Instellingen � Gemeentecodes.  
Als er slechts 1 gemeente in de CGA omgeving aanwezig is, dient de 
Gemeentecode(s) op systeeminstelling te staan. De waarde van de 
gemeentecode en gemeentenummer worden dan ingevuld in het menu 
Beheer � Instellingen � Systeem. Ook voor Geotax dient deze instelling op 
systeeminstelling te staan. Voor alle andere leveranciers dient deze instelling 
leeg te zijn.  

• Het http adres van de webservice van de derde partij2 die “geconsumeerd” 
wordt door NedGeoberichten 

 

 Voor partijen als GouwIT en Centric en Vicrea dient de volledige URL, bijvoorbeeld: 
http://www.[derdepartijen].nl:5555/Web_Gea/ws/BagGeoServiceSoapNG?wsdl 
opgegeven te worden. 
 
Voor partijen als GeoTax moet slechts een gedeelte van de URL, bijvoorbeeld: 
http://[Naam van Server]:555, in het tekst vak opgegeven worden. 
 
Voor partijen als PinkRoccade zijn er twee opties mogelijk omdat PinkRoccade 
tweetal koppelvlakken in gebruik heeft:  

1. Indien gebruik wordt gemaakt van het oude koppelvlak (dat niet diverse 
mandanten ondersteunt) dient slechts een gedeelte van de URL opgegeven 
te worden, bijvoorbeeld: “[Naam van Server]:555”. Bovendien dient voor 
optie http en niet voor https gekozen te worden.  

2. Indien gebruik wordt gemaakt van het nieuwe koppelvlak (dat meerdere 
mandanten ondersteunt) dient gekozen te worden voor optie https Https 
kiezen en een gedeelte van URL bijvoorbeeld: “[Naam van Server]:555”. In 
het laatste vak dient uiteindelijk het mandantnummer opgegeven te 
worden.  

Let op! Indien u kiest voor de beveiligde verbinding via https dienen de 
certificaten geïmporteerd te worden. Meer hierover leest u in de release notes. 

  
• De netwerklocatie waar de logbestanden worden opgeslagen3. 
• Indien gedetailleerde informatie in de logbestanden wenselijk is dient 

NedGeoberichten in Debug mode te draaien. Vink in dat geval Debug mode 
aan. 

• Wenst u de beheerder via e-mail van foutmeldingen te notificeren, vult u dan 
in het bovenstaand scherm de naam van de mailserver, het e-mailadres en 
username en wachtwoord4 in. Indien deze velden van een juiste waarde zijn 

                                                
1 Vanaf versie 4.70.27 wordt deze informatie geëncrypt 
 
2 Vanaf versie 4.70.27 wordt deze informatie geëncrypt 
3 Vanaf versie 4.70.27 wordt deze informatie geëncrypt 
 
4 Of er een username en password ingevuld dient te worden, wordt bepaald door de Mailserver authenticatie.  
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voorzien wordt de beheerder via e-mail geattendeerd op opgetreden fouten 
als bijvoorbeeld de verbinding met het MCM Oracle schema verbroken is, etc.  
 

3.2.2. Menu Beheer ���� Instellingen ���� Proxy 

 

 
 
Na het kiezen van dit menu verschijnt het volgende scherm.  
 
Dit scherm is alleen beschikbaar indien de leverancier van uw BAG applicatie 
PinkRoccade (alle onderdelen) of GouwIT en Centric (slechts het proxy gedeelte van 
het scherm) is.  
 

 
 

Indien de webservice van de derde partij door middel van authenticatie beveiligd is 
kunt u in het bovenstaand scherm de gebruikersnaam en het wachtwoord invullen.  
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Mocht de webservice van de derde partij op een externe server beschikbaar gesteld 
zijn dan dienen tevens de proxyserver5 en de port van een waarde voorzien te 
worden.  

3.2.3. Menu Beheer ���� Instellingen ���� Systeem 

 

 
 

Na het kiezen van het menu Beheer � Instellingen � Systeem verschijnt het 
scherm Systeem. 

 

 Het scherm Systeem verschilt per leverancier van de BAG applicatie.  
 
Middels dit scherm kan de applicatiebeheerder de volgende gegevens wijzigen, 
afhankelijk van de leverancier van de BAG applicatie: 

• LAATSTE_DATUM; de datum waarop de berichten van de derde partij de 
laatste keer geïmporteerd zijn 

• AANTALDAGENWACHTKAMER; het aantal dagen dat de geïmporteerde 
berichten in de tabel MCM_PINK_MUTATIES_IN bewaard blijven 

• GEMEENTENUMMER; het gemeentenummer indien geen sprake is van een 
samenwerkingsverband en uw BAG leverancier PinkRoccade is. 
Gemeentenummer is een door CiVision Gebouwen en Adressen gevraagd 
gegeven 

• ID_OVERNEMEN; BAGOBJECTNUMMER uit het geïmporteerde bericht 
overnemen.  

• GEMEENTECODE; de gemeentecode indien geen sprake is van een 
samenwerkingsverband en uw BAG leverancier PinkRoccade of GeoTax is. 

• GRID_HORIZONTAAL 
• GRID_VERTICAAL 
• AANTALDAGENLOGGING; het aantal dagen dat de logging wordt bewaard. 

 
Hieronder worden de gegevens nader toegelicht.  

3.2.3.1. Laatste_datum 

Het gegeven laatste_datum is slechts voor gebruikers van CiVision Gebouwen en 
Adressen van PinkRoccade beschikbaar. 

                                                
5 Een proxyserver is een server die zich bevindt tussen de computer van een gebruiker en de computer waarop de 
door de gebruiker gewenste informatie staat. Wil iemand op een computer waarop een proxyserver is ingesteld een 
andere computer bereiken, dan gebeurt dit niet rechtstreeks, maar via deze proxyserver. 
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Hieronder het scherm waarin het gegeven laatste_datum gewijzigd kan worden. 
 

 
 
NedGeoberichten importeert berichten die vanaf een specifieke datum door de BAG 
applicatie zijn “klaargezet” voor de tekenomgeving. Standaard is de waarde van dit 
gegeven de datum waarop de berichten de laatste keer geïmporteerd zijn. Via het 
bovenstaand scherm kan deze laatste_datum gewijzigd worden. Door de 
laatste_datum te wijzigen kunnen berichten die reeds eerder geïmporteerd zijn 
nogmaals geïmporteerd worden of kunnen berichten genegeerd worden.  
 
Het systeem controleert de door u opgegeven laatste_datum op datumnotatie (dd-
mm-jjjj). Indien een ongeldige datum wordt ingevuld, verschijnt de volgende 
foutmelding: 
 

 
 
Nadat u de juiste laatste_datum heeft opgegeven kunt u door op de knop Opslaan 
te klikken het gegeven wijzigen.  

3.2.3.2. Aantaldagenwachtkamer 

Het gegeven aantaldagenwachtkamer is slechts voor gebruikers van CiVision 
Gebouwen en Adressen van PinkRoccade beschikbaar. 
 
Hieronder het scherm waarmee het gegeven “Aantaldagenwachtkamer” gewijzigd 
kan worden. 
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Met aantaldagenwachtkamer kan de beheerder de bewaartermijn van de 
geïmporteerde berichten bepalen. De bewaartermijn is tussen 1 en 365 dagen 
gelegen.  
 
Na het opgegeven aantal dagen worden de records ouder dan de opgegeven dagen 
vanuit de tabel MCM_PINK_MUTATIES_IN in de tabel 
MCM_PINK_MUTATIES_IN_BACKUP geplaats. Deze tabel zal dus blijven groeien en 
wordt niet automatisch opgeschoond. Zorgt u daarom voor het regelmatig 
opschonen van de BACKUP indien gewenst. 
 
Indien de door u opgegeven aantaldagenwachtkamer onjuist is wordt de 
foutmelding “Ongeldig getal! Probeert u nog een keer” gegenereerd.  
 

 
 
Nadat u de aantaldagenwachtkamer heeft bepaald, klik op de knop Opslaan om 
het gegeven te wijzigen.  

3.2.3.3. Gemeentenummer 

Het gegeven Gemeentenummer is slechts voor gebruikers van CiVision Gebouwen 
en Adressen van PinkRoccade beschikbaar en indien op de pagina Applicatie bij 
Gemeentecode(s) de waarde Systeeminstelling is gekozen. 
 
Hieronder het scherm waarmee het gegeven “Gemeentenummer” gewijzigd kan 
worden. 
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Het gemeentenummer is ongelijk aan de CBS gemeentecode.  
 
Het gemeentenummer (vijf cijferige code) wordt door CiVision Gebouwen en 
Adressen toegekend en dient in dit scherm vermeld te worden. Indien de door u 
opgegeven gemeentenummer onjuist is wordt de foutmelding “Ongeldig getal! 
Probeert u nog een keer” gegenereerd.  
 
 

 
 
Na het invoeren van het juiste gemeentenummer kunt u door op de knop Opslaan 
te klikken het gegeven wijzigen.  

 

3.2.3.4. ID_overnemen 

Hieronder het scherm waarin het gegeven “ID-overnemen” gewijzigd kan worden.  
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De hier bedoelde ID of interne sleutel is niet de objectidentificatie die aan de BAG 
objecten verplicht toegekend dient te worden door de BAG applicatie.  
 
Sommige BAG applicaties kennen aan objecten interne sleutels (zoals Key2BAG van 
Centric) en wisselen deze uit via het berichtenverkeer met de tekenomgeving van 
NedGraphics. Andere BAG applicaties doen dat niet.  
 
NedGeoberichten heeft deze sleutel wel nodig voor de correcte werking. In gevallen 
dat de sleutel via het berichtenverkeer niet wordt uitgewisseld met de 
tekenomgeving genereert NedGeoberichten deze sleutel zelf. In andere gevallen 
wordt de interne sleutel die door de BAG applicatie is uitgedeeld gehanteerd.  
 
Indien de waarde van ID_overnemen gelijk is aan N wordt de sleutel gegenereerd 
door NedGeoberichten. Is de waarde J dan wordt de in het bericht meegestuurde 
interne sleutel gehanteerd om objecten in de BAG applicatie en objecten in de 
tekenomgeving aan elkaar te relateren.  
 
Hieronder een overzicht van de waarden per leverancier van de BAG applicatie: 

• PinkRoccade – waarde is N 
• Centric – waarde is J 
• Vicrea – waarde is N 
• GouwIT – waarde is J 
• GeoTax – waarde is N 

 
Middels dit scherm kan de waarde van ID_overnemen worden gewijzigd. 
Aanbevolen wordt echter om dit gegeven alleen te wijzigen in overleg met uw 
leverancier.  
 

 Wanneer in het bovenstaand scherm op Opslaan gedrukt wordt, wordt een extra de 
waarde van ID_OVERNEMEN gecontroleerd. Indien de waarde van dit gegeven niet 
overeenkomt met de hierboven aangegeven waarden per leverancier van de BAG 
applicatie, wordt de volgende foutmelding gegenereerd: 
 



 

Versie 6.0  Gebruikershandleiding NedGeoberichten 15 

 
Pas in dat geval de waarde van het gegeven ID_Overnemen.  
 
 

3.2.3.5. Gemeentecode 

Het gegeven Gemeentecode is slechts voor de gebruikers van “GT-BAG” van GeoTax 
beschikbaar en van CiVision Gebouwen en Adressen van PinkRoccade als op de 
pagina Applicatie bij Gemeentecode(s) “Systeeminstelling” is gekozen. 
 
Hieronder het scherm waarin het gegeven Gemeentecode gewijzigd kan worden. 
 

 
 
Standaard worden in de tekenomgeving toegevoegde objecten, die als zodanig niet 
geregistreerd zijn in de BAG, met objectidentificatie “0000000000000000” naar de 
BAG applicatie verstuurd.  
 
GT-BAG van GeoTax eist dat de eerste 4 cijfers van de objectidentificatie gelijk zijn 
aan de CBS gemeentecode. Ook CiVision Gebouwen en Adressen verwacht een 
objectidentificatie die anders is dan “0000000000000000” 6. Daarom dient in het 
bovenstaand scherm de gemeentecode van een waarde voorzien te worden. In dat 
geval worden in de tekenomgeving toegevoegde objecten met objectidentificatie 
“<GEMEENTECODE>000000000000” gestuurd naar GT-BAG van GeoTax en 
mogelijk CiVision Gebouwen en Adressen van PinkRoccade.  
 

                                                
6 Deze aanpassing is doorgevoerd om CiVision Gebouwen en Adressen en NedGeoberichten 
geschikt te maken voor gebruik door samenwerkingsverbanden 
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Het systeem controleert de door u opgegeven Gemeentecode op het aantal 
karakters. Indien een ongeldige Gemeentecode wordt ingevuld, verschijnt de 
volgende foutmelding: 
 

 
 
Nadat de juiste gemeentecode opgegeven is, dient u op de knop Opslaan te 
klikken om het gegeven te wijzigen. 
 

3.2.3.6. Grid_horizontaal 

Het gegeven Grid_horizontaal is voor gebruikers van alle BAG applicaties 
beschikbaar. Dit gegeven is alleen van belang indien gekozen is om verblijfsobjecten 
eveneens te betrekken in het berichtenverkeer. 
 
Hieronder het scherm waarin het gegeven Grid_horizontaal gewijzigd kan worden. 
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De instelling geeft aan in meters hoever de op elkaar liggende verblijfsobjecten 
(omdat de BAG applicatie aan de verblijfsobjecten zelfde x- en y-coördinaten 
toekent) horizontaal verplaatst dienen te worden. De oorspronkelijke positie van de 
‘op elkaar gelegen’ verblijfsobjecten is het punt waarvan gerekend wordt. 
 
Het systeem controleert niet de door u opgegeven Grid_horizontaal. Indien een 
ongeldige Grid_horizontaal wordt ingevuld, zal bij het starten van het vullen van de 
NAG_<ENTITY> tabellen een foutmelding optreden. 

3.2.3.7. Grid_verticaal 

Het gegeven Grid_verticaal is voor gebruikers van alle BAG applicaties beschikbaar. 
Dit gegeven is alleen van belang indien gekozen is om verblijfsobjecten eveneens te 
betrekken in het berichtenverkeer. 
 
Hieronder het scherm waarin het gegeven Grid_verticaal gewijzigd kan worden. 
 

 
 
 
De instelling geeft aan in meters hoever de op elkaar liggende verblijfsobjecten 
(omdat de BAG applicatie aan de verblijfsobjecten zelfde x- en y-coördinaten 
toekent) verticaal verplaatst dienen te worden. De oorspronkelijke positie van de ‘op 
elkaar gelegen’ verblijfsobjecten is het punt waarvan gerekend wordt. 
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Het systeem controleert niet de door u opgegeven Grid_verticaal. Indien een 
ongeldige Grid_verticaal wordt ingevuld, zal bij het starten van het vullen van de 
NAG_<ENTITY> tabellen een foutmelding optreden. 

3.2.3.8. Aantaldagenlogging 

Het gegeven aantaldagenlogging is voor alle gebruikers beschikbaar. 
 
Hieronder het scherm waarmee het gegeven “Aantaldagenlogging” gewijzigd kan 
worden. 
 

 
 
Met aantaldagenlogging kan de beheerder de bewaartermijn van de logging 
bepalen. De bewaartermijn is tussen 1 en 365 dagen gelegen.  
 
Na het opgegeven aantal dagen worden de records ouder dan de opgegeven dagen 
uit de tabellen MCM_LOG_HEADERS en MCM_LOG_DETAILS  verwijderd. 
 
Indien de door u opgegeven aantaldagenlogging onjuist is wordt de foutmelding 
“Ongeldig getal! Probeert u nog een keer” gegenereerd.  
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Nadat u de aantaldagenlogging heeft bepaald, klik op de knop Opslaan om het 
gegeven te wijzigen.  

3.2.4. Beheer ���� Instellingen ���� NGdW 

 
 

Na het kiezen van het menu Beheer �Instellingen � NGdW verschijnt het volgende 
scherm.  
 
Dit scherm is, vanaf NedGeoberichten versie 5.0 en daarmee NGdW 3.1 of hoger, 
voor alle BAG leveranciers beschikbaar.  
 

 
 
Vanaf NedGeoberichten 5.0 wordt de inhoud van NGdW snapshot views verwerkt in 
plaats van NGdW XML snapshot bestanden.  
 
In het scherm NGdW  kunnen de benodigde gegevens aangaande de NGdW 
snapshot views ingevuld en/of gewijzigd worden. De benodigde gegevens kunt u bij 
uw NGdW applicatiebeheerder opvragen.  
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De velden Database van het NGM1_VIEW schema, naam NGM1_VIEW schema en 
wachtwoord NGM1_VIEW schema zijn verplicht. Het systeem controleert hierop: 

 

 
 
Nadat de verplichte velden van een waarde voorzien zijn wordt getracht een 
connectie te maken met de opgegeven NGM1_VIEW schema.  
 

 
 
Daarnaast dienen in het scherm de namen van de snapshot views, NGdW dataset 
en NGdW dataset schema vermeld te zijn. Het systeem controleert de 
beschikbaarheid en de juistheid van de opgegeven waarden: 
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Nadat alle gegevens correct zijn ingevoerd, klikt u op de knop Opslaan om de 
gegevens te bewaren. De melding “De test is succesvol afgerond” wordt 
gegenereerd.  
 

 
 
Aangeraden wordt om niet zelfstandig van dataset te wisselen. Dit omdat er 
meerdere afhankelijkheden zijn.  
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3.2.5. Menu Beheer ���� Instellingen ���� Statussen 

 
 
Na het kiezen van het menu Beheer � Instellingen � Statussen verschijnt het 
volgende scherm.  
 
Het scherm is slechts beschikbaar voor CiVision Gebouwen en Adressen gebruikers.  
 

 
 
Indien u gebruik maakt van de BAG applicatie van PinkRoccade, te weten CiVision 
Gebouwen en Adressen, bepaalt NedGeoberichten op basis van de statuswijzigingen 
in de BAG of de wijziging dient te resulteren in een bericht voor de CAD operator.  

 

 Het toevoegen van een nieuw object in de BAG, ongeacht welke status aan het 
object wordt toegekend, resulteert altijd in een bericht voor de CAD operator.  
 
Middels het scherm Statussen kan de beheerder bepalen welke statussen in de BAG 
moeten leiden tot verzoeken voor de CAD operator door bij Tekenverzoek J(a) of 
N(ee) te kiezen.  
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Kiest de beheerder voor Ja dan wordt een tekenverzoek gegenereerd voor de CAD 
operator indien in de BAG een object de betreffende status toegewezen krijgt. In 
het bovenstaande voorbeeld zal het toekennen van status “Niet authentieke status” 
aan een pand resulteren in een tekenverzoek voor de CAD operator.  
 
Door Verwijderen te selecteren bij een bepaalde status kan de status uit het 
overzicht verwijderd worden. Alvorens de status daadwerkelijk verwijderd wordt, 
wordt de onderstaande waarschuwing gegenereerd: 
 

 
 
Door op de knop Annuleren te klikken kan de bewerking worden afgebroken. Kiest u 
voor OK dan wordt de geselecteerde status uit het overzicht verwijderd.  
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3.2.6. Menu Beheer ���� Instellingen ���� Constateringen 

 
Het scherm is slechts beschikbaar voor GouwBAG, de BAG applicatie van GouwIT, 
gebruikers.  

 

 
 
Na het kiezen van het menu Beheer � Instellingen � Constateringen  verschijnt het 
volgende scherm. 
 

 
 
Door de “Waarde” in dit scherm aan te passen bepaalt de beheerder of een nieuw 
pand, verblijfsobject, stand- of ligplaats in de tekenomgeving (constatering) wel of 
niet “gecommuniceerd” moet worden met de BAG applicatie. Indien voor 
GECONSTATEERD_VBO de waarde gelijk is aan N(ee) worden in de tekenomgeving 
toegevoegde verblijfsobjecten, zonder dat de toevoeging voorafgegaan is door een 
verzoek vanuit de BAG applicatie, middels het berichtenverkeer niet uitgewisseld 
met de BAG applicatie.  
 
Standaard is de Waarde gelijk aan J.  
 
Met Bewerken kan de beheerder de waarde veranderen. Zie het onderstaande 
scherm. 
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Nadat de Waarde is gewijzigd dient op Bijwerken geklikt te worden om de wijziging 
op te slaan.  
 

 
 
 

3.2.7. Menu Beheer ���� Instellingen ���� GemeenteCodes 

 
Dit scherm is slechts beschikbaar voor CiVision Gebouwen en Adressen gebruikers 
die met één NedGeoberichten omgeving meerdere gemeenten willen faciliteren 
(samenwerkingsverbanden).  
 

 De waarde van het gegevens Gemeentecodes(s) in het scherm Beheer -> 
Instellingen -> Applicatie is in het geval van samenwerkingsverbanden Spatial 
Query.  
 
Na het kiezen van het menu Beheer � Instellingen � Gemeentecodes  verschijnt 
het volgende scherm: 
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Het bovenstaand scherm laat toe dat gemeentegrenzen op twee manieren in de tabel 
MCM_BAG_GEMEENTEGRENS geladen worden: 

• NGdW Snapshot 
• GML PDOK 

De gemeentegrenzen zijn noodzakelijk wanneer NedGeoberichten gebruikt wordt 
door een samenwerkingsverband. Immers middels de geïmporteerde 
gemeentegrenzen kan NedGeoberichten voor elk toegevoegd object bepalen in welke 
samenwerkende gemeenten het object gelegen is door het object ruimtelijk te 
vergelijken met deze gemeentegrenzen. 
 

3.2.7.1. NGdW Snapshot 

Wanneer de gemeentegrenzen door de CAD operator bijgehouden worden in NGdW 
en de beheerder deze gemeentegrenzen wilt importeren in NedGeoberichten, dienen 
eerst in het onderstaan scherm de volgende gegevens van een waarde voorzien te 
zijn: 

• Schema gemeente code  
• View gemeente code 

 
Nadat deze waarden ingevuld zijn, klik op de knop Opslaan om de opgegeven 
waarden in de tabel  MCM_NGDW_SYSTEEMINSTELLING op te slaan. 
 
Als de gegevens Schema gemeente code en View gemeente code van correcte 
waarden voorzien zijn, klik op “Importeren” om de gemeentegrenzen vanuit NGdW te 
laden in de tabel MCM_BAG_GEMEENTEGRENS. Deze gemeentegrenzen worden door 
NedGeoberichten gebruikt om te bepalen binnen welke samenwerkende gemeente 
een object gelegen is.  
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Nadat de gemeentegrenzen geïmporteerd zijn wordt het onderstaande overzicht 
gegenereerd: 
 

   
 
Het scherm geeft een overzicht van de gemeentenamen, -codes en –nummers van 
de in het NGdW view aanwezige gemeentegrenzen. De in het overzicht 
weergegeven gegevens kunnen achteraf gewijzigd of verwijderd worden. 
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3.2.7.2. PDOK 

Op de PDOK worden eveneens gemeentegrenzen/gemeente kaarten aangeboden. 
Deze kaarten in GML formaat kunnen eveneens gehanteerd worden om de 
gemeentegrenzen te laden in de tabel MCM_NGDW_SYSTEEMINSTELLING.  
 
Wenst u gebruik te maken van de bestanden die door PDOK beschikbaar gesteld 
zijn kies in het onderstaand scherm voor GML_PDOK. 
 

 
 
Klik vervolgens op “Bladeren” om te bladeren naar het juiste GML bestand. Het GML 
bestand dient natuurlijk reeds van PDOK gedownload te zijn. 

 

 
 

Kies in de Verkenner het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op de 
knop “Openen”. 
 
Het volgende scherm verschijnt dan: 
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Het pad en de bestandsnaam worden zichtbaar gemaakt.  
 
Klik vervolgens op de knop “Upload” om het bestand naar de NedGeoberichten 
server te uploaden. Het bestand wordt naar de map 
WebA_NedGeoberichten\GmlPdok  geüpload. Nadat het uploaden van het bestand 
succesvol voltooid is wordt de volgende melding gegenereerd:  
 

 
 

De knop “Importeren” wordt dan beschikbaar.  
 
Klik op de knop “Importeren” om het bestand daadwerkelijk te verwerken/ te laden in 
de tabel MCM_NGDW_SYSTEEMINSTELLING. Het laden van het bestand kan enige 
tijd in beslag nemen. Gedurende het importeren van het bestand is de knop 
“Importeren” uitgegrijsd en wordt de onderstaande tekst in het scherm weergegeven: 

 

 
 
Na de import wordt een overzicht gegeven van de geïmporteerde gemeentes. In het 
overzicht worden gemeentenaam, gemeentecode en gemeentenummer vermeld.  
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Alle, in dit scherm getoonde, gegevens kunnen gewijzigd of verwijderd worden door 
gebruik te maken van de geboden functionaliteiten in het bovenstaand scherm.  
 
Selecteer de regel dat gewijzigd of verwijderd dient te worden. Om een enkele regel 
te selecteren, vink de betreffende regel aan.  
Selecteer vervolgens de knop “Verwijderen” of “Wijziging” om de regel te 
verwijderen c.q. te wijzigen. Wenst u regels te verwijderen dan kunnen meerdere 
regels tegelijkertijd aangevinkt een verwijderd worden door op de knop 
“Verwijderen” te drukken.  
 
Indien u de gegevens wenst te wijzigen kan slechts één regel aangevinkt worden. 
Om de gegevens te wijzigen, druk op de knop “Wijzigen”. Het volgende scherm 
verschijnt dan in beeld: 

 

  
 
In dit venster kunt u de gemeentenaam, gemeentecode en gemeentenummer 
wijzigen en/of toevoegen. Bij het Opslaan van de gewijzigde of toegevoegde 
gegevens worden deze gegevens gecontroleerd. Voldoen de gegevens niet aan de 
vereisten (bijvoorbeeld Gemeentecode is 3 cijferig i.p.v. 4-cijferig), worden de 
gegevens niet opgeslagen. Hier wordt een melding van gemaakt (zie scherm 
hieronder): 
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Is de controle succesvol verlopen, dan worden de wijzigingen in de database 
doorgevoerd. 
 

  
 

 

3.3. Menu Beheer ���� Procedures 

 
 
Na het kiezen van het menu Beheer � Procedures verschijnt het volgende scherm. 
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In het scherm worden de procedures weergegeven die de correcte werking van het 
berichtenverkeer verzorgen. Door bepaalde procedures Uit te zetten (Do Actie) kan 
het berichtenverkeer (tijdelijk) worden gestopt.  
 
Afgeraden wordt om in dit scherm aanpassingen door te voeren indien enige twijfel 
bestaat. Neem in dat geval contact op met de helpdesk van NedGraphics.  
 
De volgende gegevens kunnen middels dit scherm worden gewijzigd: 

• De naam van de procedure 
De gehanteerde namen zijn door NedGraphics bepaald en kunnen per 
leverancier van de BAG applicatie verschillen.  

• De parameter naam 
De parameter naam is een facultatief gegeven en wordt voor de nieuwe 
versies van de laadacties niet meer gehanteerd. 

• De parameter waarde  
De parameter waarde is een facultatief gegeven en wordt voor de nieuwe 
versies van de laadacties niet meer gehanteerd. 

• Procedure uitvoeren voor of na  
Dit gegeven bepaalt of de betreffende procedure na de import of voor de 
export dient te worden uitgevoerd.  
Procedures die na de import worden uitgevoerd zorgen voor de vulling van de 
werkvoorraad (NAG_<ENTITY> tabellen) in de tekenomgeving.  
Procedures die voor de export worden uitgevoerd detecteren de 
aangebrachte verschillen in de tekenomgeving en slaan deze verschillen in 
het juiste formaat op in de wachtkamer_uit (MCM_WACHTKAMER_UIT) zodat 
de gedetecteerde verschillen ter verwerking aan de BAG applicatie kunnen 
worden aangeboden.  

• Do Actie 
De waarde van dit gegeven bepaalt of een bepaalde procedure wel of niet 
uitgevoerd dient te worden na de import en voor de export.  

• Databasenaam en user naam 
Indien een bepaalde procedure in een andere database schema (dan MCM 
schema) opgeslagen is dienen de gegevens van deze database bekend 
gemaakt te worden in dit scherm 

• In of Uit 
Dit gegeven bepaalt of een procedure tijdens de import of de export 
uitgevoerd dient te worden (In indien de procedure na de import dient te 
worden afgestart en Uit indien de procedure voor de export dient te worden 
afgestart).  
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Met Selecteren selecteert u een procedure waarna de gegevens van deze 
procedure gewijzigd kunnen worden.  
 
Met Verwijderen kan een procedure verwijderd worden. 
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4. MENU IMPORT 

 
 
Na het kiezen van het menu Import wordt het onderstaand scherm gepresenteerd.  
 

 
 
In dit scherm treft u een overzicht van de geïmporteerde berichten. Door filters toe 
te passen kan in het overzicht gezocht worden naar bepaald(e) bericht(en).  

 

4.1. Importeren berichten 

De berichten die in de BAG applicatie “klaargezet zijn” kunnen geïmporteerd worden 
door op de knop Start te klikken. Tijdens de import van de berichten is de knop 
Start inactief, zoals in het onderstaand scherm weergegeven.  
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4.2. Aantal getoonde rijen 

Standaard worden in het overzicht van geïmporteerde berichten de laatste 10 
berichten getoond. Het aantal getoonde berichten kan worden gewijzigd door een 
valide waarde in het tekstvak “Vul hier het maximaal aantal te tonen rijen in” op te 
geven en op de knop Vernieuwen te klikken.  
 
Het systeem controleert of de opgegeven waarde valide is (geheel getal). Indien dat 
niet het geval is wordt een foutmelding gegenereerd. 
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4.3. Filters 

Om gericht naar berichten te kunnen zoeken zijn boven in het scherm filters 
toegepast.  
 
Bovendien kan op enkele kolommen (Gelezen, Object identificatie, GIS num en 
Entiteit) gesorteerd worden. De kolommen waarop gesorteerd kan worden zijn te 
herkennen aan de onderstreepte kolomnamen.  
 

  
 
De volgende filters kunnen worden toegepast om berichten snel te kunnen 
terugvinden: 

• Entiteit  
o Pand 
o Verblijfsobject 
o Ligplaats 
o Standplaats 

• BAG identificatie (pandidentificatie, verblijfsobject identificatie, 
ligplaatsidentificatie, standplaatsidentificatie) 

• Interne sleutel BAG applicatie 
• GIS nummer 
• Documentnummer (brondocumentnummer) 
• Referentienummer (uniek berichtnummer) 
• Datum van tot 

 
Nadat de zoekingangen zijn ingesteld, druk op de knop Zoeken of druk op de 
Enter toets, om de resultaten in het scherm te presenteren.  

 

4.4. Bericht opnieuw aanbieden 

In het scherm kan de waarde van de kolom Gelezen gewijzigd worden. Door de 
waarde van deze kolom te wijzigen (van Ja naar Nee) kunnen berichten opnieuw ter 
verwerking aangeboden worden aan de tekenomgeving.  
In uitzonderlijke gevallen kan hier behoefte toe zijn.  
 
Om de waarde van de kolom te wijzigen, selecteer Bewerken.  
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Door het vinkje “uit te vinken” wordt de waarde van de kolom gewijzigd. Om de 
wijziging op te slaan dient op Bijwerken geklikt te worden.  
 

  
 
Klik op Annuleren om te bewerking te annuleren. Het bericht wordt dan niet 
opnieuw ter verwerking aangeboden aan de CAD omgeving. 
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5. MENU EXPORT 

5.1. Menu Export ���� Exporteren Berichten 

5.1.1. Exporteren berichten en toepassen filters 

 
 
Selecteer het menu Export � Exporteren berichten om het volgende scherm te 
doen verschijnen.  
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In dit scherm treft u een overzicht van berichten die geëxporteerd (kunnen) worden 
naar de BAG applicatie. Indien de waarde van de kolom Gelezen J is, is het bericht 
al ontvangen door de BAG applicatie.  
 
Door filters toe te passen kan in het overzicht gezocht worden naar bepaald(e) 
bericht(en). Voor het toepassen van filters wordt u verwezen naar . 
 
De berichten die NedGeoberichten voor de export heeft “klaargezet” kunnen 
geëxporteerd worden door op de knop Start te klikken. Tijdens de export van de 
berichten is de knop Start inactief, zoals in het onderstaand scherm weergegeven.  
 

 
 

5.1.2. Bericht opnieuw exporteren/herzenden 

Reeds verstuurde berichten naar de BAG applicatie kunnen hernieuwd verstuurd 
worden. In sommige gevallen kan hiertoe behoefte zijn. Denk hierbij aan berichten 
die verstuurd zijn naar de BAG applicatie maar niet aangetroffen worden in de BAG 
applicatie omdat bijvoorbeeld de communicatie met de BAG applicatie verbroken 
was op het moment van versturen. 
 
Om een bericht opnieuw ter verwerking aan te bieden aan de BAG applicatie, ook 
wel herzenden genoemd, selecteer een regel in het onderstaand scherm.  
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Klik vervolgens op de knop Herzenden om het geselecteerd bericht opnieuw aan te 
bieden aan de BAG applicatie. Een kopie van het geselecteerd bericht met een 
nieuw referentienummer (uniek nummer van een bericht) wordt aangemaakt en 
“klaar gezet” om geëxporteerd te worden.  
 
In het voorbeeld hierboven wordt het bericht met referentienummer 681 
“herzonden”. Een exacte kopie van het bericht maar met een nieuw 
referentienummer (in dit geval 683) en een “lege” waarde van de kolom “Gelezen” 
wordt klaargezet voor de export. Op deze wijze wordt elk bericht uniek 
geïdentificeerd. 
 
Alleen een bericht waarvan de waarde van de kolom “Gelezen” J is (bericht is al 
verstuurd naar de BAG applicatie) kan worden herzonden. Indien u een bericht dat 
nog niet verstuurd is naar de BAG applicatie (waarde van de kolom “Gelezen” is 
leeg) probeert te herzenden, wordt de onderstaande foutmelding gegenereerd. 
 

 
 
Klik op de knop OK  om terug te gaan naar de pagina Exporteren berichten.  
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5.2. Menu Export ���� Overzicht openstaande 
berichten 

 
 
Na het kiezen van het menu Export � Overzicht openstaande berichten wordt het 
onderstaand scherm gepresenteerd.  
 

 
 
In dit scherm is een overzicht te zien van berichten die vanuit de tekenomgeving 
verstuurd zijn naar de BAG applicatie doch nog niet verwerkt of afgewezen zijn in de 
BAG applicatie. De berichten in deze lijst vergen dus nog een actie van de BAG 
beheerder.  
 
Zoals in de al beschreven Import en Export schermen zijn in dit scherm eveneens 
Filters toegepast. Hoe gebruik gemaakt kan worden van de filters is beschreven in .  
 

 Dit overzicht is alleen beschikbaar voor gebruikers van die BAG applicaties welke 
kennisgevingberichten ondersteunen. Voor een overzicht van de BAG applicaties die 
kennisgevingberichten ondersteunen kunt u de NedGeoberichten release notes 
raadplegen of de leverancier van uw BAG applicatie contacten.  
 



 
 

Gebruikershandleiding NedGeoberichten   Versie 6.0 42 

5.3. Menu Export ���� Overzicht afgewezen 
berichten 

 
 
Na het kiezen van het menu Export � Overzicht afgewezen berichten wordt het 
onderstaand scherm gepresenteerd.  
 

 
 
In dit scherm is een overzicht te zien van berichten die vanuit de tekenomgeving 
verstuurd zijn naar de BAG applicatie doch afgewezen zijn door de BAG beheerder. 
Een reden kan zijn dat de door de CAD operator aangeboden object niet een BAG 
object is (bijvoorbeeld een schuur in de achtertuin dat geen BAG pand is). 
 
Afgewezen berichten worden tevens in de werkvoorraad van de CAD operator in de 
tekenomgeving inzichtelijk gemaakt. De CAD operator dient immers hierop een actie 
te ondernemen (bijvoorbeeld: aangeboden geometrie aanpassen of het aangeboden 
object verwijderen of van een andere classificatie voorzien – BGT schuur i.p.v. BAG 
pand) 
 
Zoals in de al beschreven Import en Export schermen zijn in dit scherm eveneens 
Filters toegepast. Hoe gebruik gemaakt kan worden van de filters is beschreven in . 
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 Dit overzicht is alleen beschikbaar voor gebruikers van die BAG applicaties welke 
kennisgevingberichten ondersteunen. Voor een overzicht van de BAG applicaties die 
kennisgevingberichten ondersteunen kunt u de NedGeoberichten release notes 
raadplegen of de leverancier van uw BAG applicatie contacten.  
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6. MENU WERKLIJST 

Het menu Werklijst is vanaf versie 5.2.2 toegevoegd. Dit menu geeft de beheerder inzicht in 
de openstaande werkvoorraad van de CAD operator. De werklijst is uiteraard nog steeds ook 
in de CAD omgeving zelf raadpleegbaar.  

6.1. Menu Werklijst ���� Werklijst Panden 

In het menu Werklijst Panden kan de gebruiker openstaande CAD werkvoorraad die 
betrekking heeft op de entiteit panden inzien. 
 
Selecteer in het menu Werklijst -> Werklijst Panden om de openstaande 
werkvoorraad te raadplegen. 

 

 
 
Het volgende scherm verschijnt.  
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Deze pagina geeft een selectie van de tabel NAG_PND die voldaan aan de volgende 
voorwaardes: 

• De kolom Einddatum is leeg  
• De kolom niet_bewerkt is leeg  
• De kolom Datum_NGDW is leeg 
• De kolom Geometrie is niet leeg 

 
Om in de werkvoorraad snel naar een bepaald openastaand bericht of berichten te 
kunnen zoeken is het toepassen van filters mogelijk gemaakt.  
 

 
 
In de werkvoorraad kan naar een openstaand bericht of berichten gezocht worden 
op: 

• BAG identificatie (openstaande berichten die betrekking hebben op één 
bepaald pand) 

• Document-nummer  
• Openstaande berichten vanaf tot een bepaalde datum 
• GIS-nummer 
• Of een combinatie van de hierboven genoemde attributen (bijvoorbeeld alle 

openstaande meldingen voor een pand met BAG identificatie X vanaf een 
bepaalde datum) 

 
Op deze pagina kunnen door middel van selectievakjes regels geselecteerd worden. 
Met het aanvinkvakje in de kolomkop kunnen alle regels in één keer geselecteerd 
worden.  
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Hierna kunt u met de knop “Geselecteerde berichten afkeuren” de geselecteerde 
regels in één keer verwijderen uit de lijst.  
 
In de CAD omgeving kunnen berichten eveneens afgekeurd worden door het 
attribuut niet_bewerkt van een waarde te voorzien. Dit moet echter per bericht 
geschieden en niet in bulk zoals in het bovenstaand scherm. 

6.2. Menu Werklijst ���� Werklijst Verblijfsobjecten 

In het menu Werklijst Verblijfsobjecten kan de gebruiker openstaande CAD 
werkvoorraad die betrekking heeft op de entiteit verblijfsobjecten inzien. 
 
Selecteer in het menu Werklijst -> Werklijst Verblijfsobjecten om de openstaande 
werkvoorraad te raadplegen. 

 

 
 
Het volgende scherm verschijnt.  
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Deze pagina geeft een selectie van de tabel NAG_VBO die voldaan aan de volgende 
voorwaardes: 

• De kolom Einddatum is leeg  
• De kolom niet_bewerkt is leeg  
• De kolom Datum_NGDW is leeg 
• De kolom Geometrie is niet leeg 

 
Om in de werkvoorraad snel naar een bepaald openastaand bericht of berichten te 
kunnen zoeken is het toepassen van filters mogelijk gemaakt.  
 

 
 
In de werkvoorraad kan naar een openstaand bericht of berichten gezocht worden 
op: 

• BAG identificatie (openstaande berichten die betrekking hebben op één 
bepaald pand) 

• Document nummer  
• GIS-nummer 
• Openbareruimte naam 
• Huisnummer van tot 
• Huisletter 
• Huis nummer toevoeging 
• Woonplaats naam 
• Postcode 
• Openstaande berichten vanaf tot een bepaalde datum 
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• Of een combinatie van de hierboven genoemde attributen (bijvoorbeeld alle 
openstaande meldingen voor een pand met BAG identificatie X vanaf een 
bepaalde datum) 

 
Op deze pagina kan doormiddel van selectievakjes regels geselecteerd worden. Met 
het aanvinkvakje in de kolomkop kunnen alle regels in één keer geselecteerd 
worden.  
 

  
 
Hierna kunt u met de knop “Geselecteerde berichten afkeuren” de geselecteerde 
regels verwijderen uit de lijst.  
 
In de CAD omgeving kunnen berichten eveneens afgekeurd worden door het 
attribuut niet_bewerkt van een waarde te voorzien. Dit moet echter per bericht 
geschieden en niet ‘in bulk’ zoals in het bovenstaand scherm. 
 

6.3. Menu Werklijst ���� Werklijst Ligplaatsen 

 
In het menu Werklijst Ligplaatsen kan de gebruiker openstaande CAD werkvoorraad 
die betrekking heeft op de entiteit ligplaats inzien. 
 
Selecteer in het menu Werklijst -> Werklijst Ligplaatsen om de openstaande 
werkvoorraad te raadplegen. 
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Het volgende scherm verschijnt.  
 

 
 
Deze pagina geeft een selectie van de tabel NAG_LPL die voldaan aan de volgende 
voorwaardes: 

• De kolom Einddatum is leeg  
• De kolom niet_bewerkt is leeg  
• De kolom Datum_NGDW is leeg 
• De kolom Geometrie is niet leeg 

 
Om in de werkvoorraad snel naar een bepaald openastaand bericht of berichten te 
kunnen zoeken is het toepassen van filters mogelijk gemaakt.  
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In de werkvoorraad kan naar een openstaand bericht of berichten gezocht worden 
op: 

• BAG identificatie (openstaande berichten die betrekking hebben op één 
bepaald pand) 

• Document nummer  
• GIS-nummer 
• Openbareruimte naam 
• Huisnummer van tot 
• Huisletter 
• Huis nummer toevoeging 
• Woonplaats naam 
• Postcode 
• Openstaande berichten vanaf tot een bepaalde datum 
• Of een combinatie van de hierboven genoemde attributen (bijvoorbeeld alle 

openstaande meldingen voor een pand met BAG identificatie X vanaf een 
bepaalde datum) 

 
Op deze pagina kan doormiddel van selectievakjes regels geselecteerd worden. Met 
het aanvinkvakje in de kolomkop kunnen alle regels in één keer geselecteerd 
worden.  
 

  
 
 
Hierna kunt u met de knop “Geselecteerde berichten afkeuren” de geselecteerde 
regels verwijderen uit de lijst.  
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In de CAD omgeving kunnen berichten eveneens afgekeurd worden door het 
attribuut niet_bewerkt van een waarde te voorzien. Dit moet echter per bericht 
geschieden en niet ‘in bulk’ zoals in het bovenstaand scherm. 

6.4. Menu Werklijst ���� Werklijst Standplaatsen 

In het menu Werklijst Standplaatsen kan de gebruiker openstaande CAD 
werkvoorraad die betrekking heeft op de entiteit ligplaats inzien. 
 
Selecteer in het menu Werklijst -> Werklijst Standplaatsen om de openstaande 
werkvoorraad te raadplegen. 

 

 
 
Het volgende scherm verschijnt.  
 

 
 
Deze pagina geeft een selectie van de tabel NAG_LPL die voldaan aan de volgende 
voorwaardes: 

• De kolom Einddatum is leeg  
• De kolom niet_bewerkt is leeg  
• De kolom Datum_NGDW is leeg 
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• De kolom Geometrie is niet leeg 
 

Om in de werkvoorraad snel naar een bepaald openastaand bericht of berichten te 
kunnen zoeken is het toepassen van filters mogelijk gemaakt.  
 

 
 
In de werkvoorraad kan naar een openstaand bericht of berichten gezocht worden 
op: 

• BAG identificatie (openstaande berichten die betrekking hebben op één 
bepaald pand) 

• Document nummer  
• GIS-nummer 
• Openbareruimte naam 
• Huisnummer van tot 
• Huisletter 
• Huis nummer toevoeging 
• Woonplaats naam 
• Postcode 
• Openstaande berichten vanaf tot een bepaalde datum 
• Of een combinatie van de hierboven genoemde attributen (bijvoorbeeld alle 

openstaande meldingen voor een pand met BAG identificatie X vanaf een 
bepaalde datum) 

 
Op deze pagina kan doormiddel van selectievakjes regels geselecteerd worden. Met 
het aanvinkvakje in de kolomkop kunnen alle regels in één keer geselecteerd 
worden.  
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Hierna kunt u met de knop “Geselecteerde berichten afkeuren” de geselecteerde 
regels verwijderen uit de lijst.  
 
In de CAD omgeving kunnen berichten eveneens afgekeurd worden door het 
attribuut niet_bewerkt van een waarde te voorzien. Dit moet echter per bericht 
geschieden en niet ‘in bulk’ zoals in het bovenstaand scherm. 
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7. MENU LOGGING 

 
 
Na het kiezen van het menu Logging wordt het onderstaand scherm gepresenteerd.  
 

 
 
In het scherm worden onder andere fouten en waarschuwingen die tijdens de 
import en export zijn opgetreden getoond.  
 
In versie 5.2 zijn ook in dit scherm filtermogelijkheden toegevoegd. Zo kan er naar 
een regel gezocht worden op: 

• ID; log regelnummer. In de e-mail notificatie wordt de ID vermeld. Door in 
dit scherm ID op te geven kan eenvoudig gezocht worden naar de juiste 
regel in de logging 

• Proces; Selecteer in het drop-down menu het proces om alleen de meldingen 
die het betreffende proces genereert te raadplegen. Bent u bijvoorbeeld 
allen geïnteresseerd in melding die gegenereerd worden bij het exporteren 
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van de berichten selecteer het proces ProgramExport. In het overzicht 
worden alleen meldingen die bij de export gegenereerd zijn getoond. 

• Resultaat; in de logging worden 3 resultaten onderscheiden: · 
o Succes 
o Succes + W (waarschuwing) 
o Fout 

Wenst u in het overzicht alleen foutmeldingen te zien, selecteer dan Fout als 
waarde van Resultaat. Overige logregels worden niet getoond waardoor het 
aantal regels flink gereduceerd worden en het overzicht leesbaarder wordt. 

 
Wilt u de filters niet meer toepassen en dus alle logregels tonen in het overzicht, 
drukt u dan op de knop Vernieuwen. Door op de knop Vernieuwen te klikken 
wordt het overzicht van fouten en waarschuwingen bijgewerkt. 
 
In het scherm wordt met kleuren en teksten onderscheid gemaakt tussen diverse 
meldingen: 

• Indien een fout is opgetreden tijdens de import of export kleurt de regel rood 
en wordt de tekst “Fout” getoond in de kolom Resultaat 

• Indien een waarschuwing gegenereerd wordt tijdens de import of export 
kleurt de regel geel en wordt de tekst “Succes+W” in de kolom Resultaat 
getoond. Immers de import of export is succesvol gedraaid doch met 
waarschuwingen. 

• Indien de import of export succesvol gedraaid heeft kleurt de regel niet en 
wordt de tekst “Succes” getoond in de kolom Resultaat  

• Indien de import of export nog niet voltooid is kleurt de regel groen en wordt 
de tekst “Bezig” getoond in de kolom Resultaat. Zie het scherm hieronder.  

 

 
 
Door op de knop Vernieuwen te klikken wordt het overzicht van fouten en 
waarschuwingen bijgewerkt.  
 
Wilt u gedetailleerde logging raadplegen, selecteer dan een regel in het 
bovenstaand scherm. Een nieuw scherm verschijnt met uitgebreide logging 
informatie voor Waarschuwing, zoals hieronder te zien is.  
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Een  andere mogelijkheid is dat een nieuw scherm verschijnt met uitgebreide 
logging informatie voor de gegenereerde fouten, zoals hieronder te zien is. 
 

  
 
Indien u de detail logging wilt verlaten, klik op de knop Terug.  
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8. MENU HELP 

8.1. Menu Help → Gebruikshandleiding 

 
 
Indien u het menu Help � Gebruikershandleiding kiest, wordt de 
gebruikershandleiding in PDF formaat in een apart scherm geopend.  
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8.2. Menu Help ���� Over het systeem 

 
 
Indien u het menu Help � over het systeem kiest, wordt beknopte 
NedGeoberichten informatie getoond, zoals het versienummer. 
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BIJLAGE 1 FOUTMELDINGEN 

Hieronder een lijst van foutmeldingen die door NedGeoberichten gegenereerd en in de 
logging opgetekend worden en de betekenis van de meldingen: 
 
Foutmelding Uitleg 

Error MailServer! + systeem melding Indien u gekozen hebt voor e-mailnotificatie 
en in het scherm Beheer → Instellingen → 
Applicatie opgegeven informatie aangaande 
de mail server onjuist is wordt deze 
foutmelding gegenereerd. 

Error Username! + systeem melding Indien u gekozen hebt voor e-mailnotificatie 
en in het scherm Beheer → Instellingen → 
Applicatie opgegeven informatie aangaande 
de username onjuist is wordt deze 
foutmelding gegenereerd. 

Error MailAdress! + systeem melding Indien u gekozen hebt voor e-mailnotificatie 
en in het scherm Beheer → Instellingen → 
Applicatie opgegeven informatie aangaande 
het e-mail adres onjuist is wordt deze 
foutmelding gegenereerd. 

Error Pasword!+ systeem melding Indien u gekozen hebt voor e-mailnotificatie 
en in het scherm Beheer → Instellingen → 
Applicatie opgegeven informatie aangaande 
het password onjuist is wordt deze 
foutmelding gegenereerd. 

Error Decryption Database name! + 
systeem melding 

NedGeoberichten versleutelt de in het 
scherm Beheer → Instellingen → Applicatie 
opgegeven database- en inlog gegevens. 
Indien tijdens het versleutelen (de encryptie) 
van de databasenaam een fout optreedt 
wordt deze melding gegenereerd.  

Error Decryption Username! + systeem 
melding 

NedGeoberichten versleutelt de in het 
scherm Beheer → Instellingen → Applicatie 
opgegeven database- en inlog gegevens. 
Indien tijdens het versleutelen (de encryptie) 
van de gebruikersnaam een fout optreedt 
wordt deze melding gegenereerd. 

Error Decryption Password! + systeem 
melding 

NedGeoberichten versleutelt de in het 
scherm Beheer → Instellingen → Applicatie 
opgegeven database- en inlog gegevens. 
Indien tijdens het versleutelen (de encryptie) 
van het wachtwoord een fout optreedt wordt 
deze melding gegenereerd.  

Error Decryption URL! + systeem 
melding 

NedGeoberichten versleutelt de in het 
scherm Beheer → Instellingen → Applicatie 
opgegeven URL van de webservice. Indien 
tijdens het versleutelen (de encryptie) van de 
URL van de webservice fout optreedt wordt 
deze foutmelding in de log tabel 
gegenereerd.  

Foutmelding bij date vanaf" + 
ex.Message.Replace("'", " ") + "Datum 
vanaf :" + strDatumVanaf + "Datum 

In Beheer → Instellingen → 
Systeeminstellingen kunt u aangeven op 
welke datum de berichten van derden voor 
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Foutmelding Uitleg 

database :" + Datuminstelling het laatst geïmporteerd zijn en dus vanaf 
welke datum de berichten opgehaald moeten 
worden. Indien de opgegeven datum onjuist 
is of het formaat onjuist is of uw 
systeemdatum een ander formaat kent, 
wordt deze melding gegenereerd.   

Error Decryption username credit! + 
Systeem melding 

Indien de webservice van de derde partij op 
een externe server beschikbaar gesteld is en 
authenticatie is vereist, kunnen de 
inloggegevens en proxy instellingen in het 
scherm Beheer → Instellingen → Proxy 
worden opgegeven. Indien de 
gebruikersnaam (authenticatie webservice) 
onjuist is wordt deze melding gegenereerd.   

Error Decryption Password credit! + 
Systeem melding 

Indien de webservice van de derde partij op 
een externe server beschikbaar gesteld is en 
authenticatie is vereist, kunnen de 
inloggegevens en proxy instellingen in het 
scherm Beheer → Instellingen → Proxy 
worden opgegeven. Indien het wachtwoord 
(authenticatie webservice) onjuist is wordt 
deze melding gegenereerd.   

Error Decryption ProxyServer! + 
Systeem melding 

Indien de webservice van de derde partij op 
een externe server beschikbaar gesteld is en 
authenticatie is vereist, kunnen de 
inloggegevens en proxy instellingen in het 
scherm Beheer → Instellingen → Proxy 
worden opgegeven. Indien de opgegeven 
informatie aangaande de proxyserver onjuist 
is wordt deze foutmelding gegenereerd.  

Error Decryption Port! + Systeem 
melding 

Indien de webservice van de derde partij op 
een externe server beschikbaar gesteld is en 
authenticatie is vereist, kunnen de 
inloggegevens en proxy instellingen in het 
scherm Beheer → Instellingen → Proxy 
worden opgegeven. Indien de opgegeven 
informatie aangaande de port onjuist is 
wordt deze foutmelding gegenereerd.  

Foutmelding! Er is een fout opgetereden 
tijdens de opslaan in de tabel. 

Indien deze foutmelding gegenereerd wordt, 
is bij de import van berichten een fout 
opgetreden. De geïmporteerde gegevens 
kunnen niet foutloos in de MCM tabellen 
worden opgeslagen. 

arErrorsIn[0].MSGTXT + bij ophalen " 
+ strMutatieCode + " van " + strEntiteit 
+ " . 

Deze foutmelding wordt gegenereerd door 
de BAG applicatie van PinkRoccade. Indien 
het ophalen van berichten, die klaar gezet 
zijn voor NedGeoberichten, niet mogelijk is 
wordt deze melding door de webservice van 
PinkRoccade gegenereerd en weergegeven 
in NedGeoberichten. 

Foutmelding bij de webservices: + 
Systeem melding 

Indien de verbinding met de webservice van 
PinkRoccade niet tot stand kan worden 
gebracht wordt deze melding gegenereerd.  

Foutmelding bij Soap: + Systeem 
melding 

Indien de verbinding met de webservice een 
Soap (protocol) fout genereert word deze 
melding gegenereerd. De exacte fout wordt 
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Foutmelding Uitleg 

in Systeem melding weergegeven. 
Foutmelding bij OutOfMemory: + 
Systeem melding 

Indien de verbinding met de webservice een 
geheugen (memory) fout genereert word 
deze melding gegenereerd. De exacte fout 
wordt in Systeem melding weergegeven. 

Foutmelding bij verbinding: + Systeem 
melding 

Indien de verbinding met de webservice een 
fout genereert word deze melding 
gegenereerd. De exacte fout wordt in 
Systeem melding weergegeven. 

Fout in procces Pink vul wachtkamer in Deze foutmelding wordt gegenereerd indien 
de procedure die verantwoordelijk is voor het 
vullen van de MCM_WACHTKAMER _IN 
vanuit MCM_PINK_MUTATIES_IN fouten 
oplevert. 

Fout in procces vul NAG tabellen Deze foutmelding wordt gegenereerd indien 
de procedure die verantwoordelijk is voor het 
vullen van de NAG_<ENTITY> 
(werkvoorraad CAD omgeving) fouten 
oplevert. 

Fout in procces vul wachtkamer uit Deze foutmelding wordt gegenereerd indien 
de procedure die verantwoordelijk is voor het 
genereren van de te exporteren berichten 
vanuit en dus het vullen van de 
WACHTKAMER_UIT fouten oplevert. 

Fout in procces pink lees wachtkamer 
uit 

Indien fouten optreden bij het uitlezen van 
de MCM_WACHTKAMER_UIT en doorzetten 
naar MCM_PINK_MUTATIES_UIT wordt deze 
foutmelding gegenereerd. 

Bij de rij " + IdRow + " is de volgende 
foutmelding opgetreden: + Systeem 
melding 

Deze fout wordt gegenereerd indien bij het 
uitlezen van de MCM_WACHKAMER_UIT of 
MCM_WACHTKAMER_IN een fout is 
opgetreden.  

Error Decryption PathLog! + Systeem 
melding 

NedGeoberichten schrijft bij import en export 
de foutmeldingen eveneens in een 
logbestand weg. De netwerklocatie van het 
logbestand kan worden opgegeven in Beheer 
→ Instellingen → Applicatie. Indien de 
opgegeven netwerklocatie onjuist is wordt 
deze foutmelding gegenereerd. 

 


