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VERSIEBEHEER 

Versie Datum Notities 

1.0 28 januari 2013 Eerste conceptversie. 
 

1.1 13 februari 2013 Hoofdstuk 6 aangepast. 
 

1.2 19 februari 2013 Importeer laadactie “bag-
plug-in intivulling 2.4” 
verwijderd uit het document. 
De BAG plug-in wordt na de 
upgrade initieel geladen door 
de nieuwe synchronisatie 
webservice (volledige 
synchronisatie). 
 

1.3 16 april 2013 Ervaringen van de pre- 
release verwerkt in de 
handleiding.  

1.4 29 april 2013 Handleiding aangepast voor 
patch 1, versie 5.0.1 

1.5 8 juli 2013 Handleiding aangepast voor 
patch 2, versie 5.0.2.  
LET OP! Status: Concept 

1.6 17 februari 2014 Handleiding aangepast voor 
patch 4, versie 5.0.4 

1.7 19 februari 2014 Handleiding aangepast voor 
5.1.0 (GeoTax) 

1.8 08 oktober 2014 Handleiding aangepast voor 
5.2.0 (GouwIT) 

1.9 07 november 2014 Handleiding aangepast voor 
5.2.1 (GouwIT) 

1.10 22 december 2014 Handleiding aangepast voor 
5.2.2 (GouwIT) 

1.11 25 januari 2015 Handleiding aangepast voor 
5.3.0 (GouwIT/ Vicrea 
/Centric /BGT problematiek). 
Volgorde veranderd om 
makkelijker zelf te kunnen 
upgraden.  

1.12 16 december 2015 Handleiding aangepast voor 
5.3.2 (Vicrea problematiek). 

1.13 22 september 2016 Handleiding aangepast voor 
5.4.0 (PinkRoccade 
problematiek). 
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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 producten. 
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 

NedGeoberichten synchroniseert objectgeometrie op basis van webservices met de 
administratieve BAG beheeromgeving. De synchronisatie vindt plaats tussen de CAD/NGdW- 
en de administratieve BAG beheeromgeving. 
 
Dit document bevat een beschrijving van de stappen die nodig zij om de laatste versie van 
NedGeoberichten te installeren of uw NedGeoberichten BAG omgeving bij te werken tot de 
laatste versie. Deze handleiding dient om u succesvol door het upgradeproces te leiden. 
 
De volgende stappen worden onderkend tijdens de upgrade van uw NedGeoberichten BAG 
omgeving: 

1. Bijwerken van de database (Oracle MCM en NAG schema’s)  
2. Bijwerken database tot versie 5.0 (alleen indien u niet al NedGeoberichten 5.0 of 

hoger geïnstalleerd hebt) 
3. Bijwerken database tot de meest recente versie  
4. Bijwerken van de BAG plug-in (alleen indien u niet reeds NedGeoberichten 5.0 of 

hoger geïnstalleerd hebt en gebruik maakt van CGA) 
5. Implementeren van de NedGeomagazijn laadactie waarmee csv bestanden, die door 

CGA gegenereerd worden, verrijkt worden met gisnummers (alleen indien u niet al 
NedGeoberichten 5.0 of hoger geïnstalleerd hebt) 

6. Bijwerken van de Webapplicatie 
7. Deinstalleren NedGeomagazijn; alleen in die gevallen dat NedGeomagazijn slecht ten 

behoeve van NedGeoberichten geïmplementeerd is (alleen indien u niet al 
NedGeoberichten 5.0 of hoger geïnstalleerd hebt). 

 
Al deze stappen worden in het onderhavige document beschreven.  
 

 Hebt u al de upgrade naar versie 5.0 of hoger uitgevoerd dan kunt u volstaan met het 
bijwerken van de database tot de meest recente versie en het bijwerken van de 
Webapplicatie. Alle overige stappen in deze handleiding kunt u in dat geval overslaan. 
  

Dit document is bestemd voor applicatiebeheerders van NedGeoberichten. 
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2. VOORBEREIDINGEN 

Alvorens u kunt beginnen met de installatie dient u deze installatiehandleiding zorgvuldig door 
te lezen.  
 

2.1. Algemene eisen 

• Geadviseerd wordt om deze upgrade door systeembeheer uit te laten voeren. Echter 
ondersteuning van de applicatiebeheerder van 
NedGeoberichten/NedGeomagazijn/NGdW is vereist vanwege product-/klant 
specifieke informatie die bekend is bij deze beheerder.  

• Om deze upgrade succesvol uit te voeren dient u over voldoende rechten te 
beschikken.  

• Het moet mogelijk zijn een database link connectie te maken van de NedGeoberichten 
Oracle database (database waar de schema’s MCM en NAG geïmplementeerd zijn) 
naar de NGdW Oracle database. Dit zal over het algemeen betekenen dat de NGdW 
database bekend moet zijn in de TNSNAMES.ora op de NedGeoberichten server. 
Indien u al de upgrade naar versie 5.0 of hoger uitgevoerd hebt, is deze database link 
al gemaakt. 

• Importeer/Exporteer berichten functie in NedGeoberichten Webapplicatie mag niet 
actief zijn en de NedGeoberichten/NedGeomagazijn Laadacties mogen niet draaien.  

• Noteer de belangrijke instellingen vanuit de NedGeoberichten Webapplicatie. Deze 
instellingen (kunnen) worden overschreven bij het uitvoeren van de upgrade en 
dienen in dat geval opnieuw ingesteld te worden na de upgrade. De instellingen zijn 
te vinden onder het menu ‘Beheer’.  

2.2. Systeemeisen NedGeoberichten Webapplicatie 

De volgende eisen worden gesteld aan de omgeving waarop NedGeoberichten Webapplicatie 
geïnstalleerd wordt: 
De volgende eisen worden gesteld aan de omgeving waarop NedGeoberichten Webapplicatie 
geïnstalleerd wordt: 
  

• Windows Server 2003 of Windows Server 2008 32-bits (instellingen bij installatie op 
Windows 2008 32-bits treft u in bijlage 1), Windows Server 2008 R2 64-bits 
(instellingen bij installatie op Windows 2008 64-bits treft u in de bijlage 2) of 
Windows Server 2012R2 64bits (instellingen bij installatie op Windows 2012R2 64-bits 
treft u in bijlage 3)  

• Novell wordt ondersteund door NedGeoberichten indien op de Windows server waar 
NedGeoberichten op geïnstalleerd is, additioneel Windows gebruikers met 
administrator- en gebruikersrechten worden aangemaakt. Met deze Windows 
gebruikers kan vanuit een cliënt in het Novell netwerk vervolgens NedGeoberichten 
webapplicatie worden geopend.  

• Internet Explorer 10 en 11 (NedGeoberichten is in combinatie met de volgende 
browsers niet getest: Firefox, Chrome, Opera en Safari). 

• Oracle 11 client. In het bestand TNSNAMES.ora, op de server waarop 
NedGeoberichten geïnstalleerd is, dient de databasenaam vermeld te worden waarin 
het schema MCM/NAG aangemaakt is.  

• IIS (Internet Information Services) moet geïnstalleerd zijn op de Windows server 
waarop NedGeoberichten geïnstalleerd is.  

• ASP.NET versie 2.0.50727 
• Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 
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2.3. Eisen NedGraphics software 

De database upgrade dient alleen te worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden: 
• NGdW moet minimaal versie 3.2 hebben. Deze versie van NGdW is noodzakelijk 

omdat gebruik gemaakt wordt van de snapshot views in NGdW. Vanaf versie 3.2 
bevatten deze de juiste informatie voor de verwerking in de BAG. 

• De versie van het MCM Oracle schema moet minimaal 3.1 zijn. 

2.4. Eisen BAG leverancier 

Deze versie van NedGeoberichten, versie 5.3.0, is beschikbaar voor gebruikers van CiVision 
Gebouwen en Adressen, GouwBAG, GT-BAG, Neuron BAG en Key2BAG. De upgrade dient 
derhalve niet uitgevoerd te worden indien: 

• een andere BAG applicatie dan CiVision Gebouwen en Adressen, GT-BAG, GouwBAG , 
Key2Bag of Neuron BAG gehanteerd wordt en 

• De versie van CiVision Gebouwen en Adressen niet minimaal 1.15.03 is. 
• De versie van GouwBAG niet minimaal 6.11.8 is.  
• De versie van Neuron BAG niet minimaal versie 7.1 is. 
• De versie van GT-BAG niet minimaal 3.3.0 is. 
• De versie van Key2BAG niet minimaal 04.00.004 is.  
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3. DATABASE 

3.1. Installatie 

De installatie van NedGeoberichten 5.3.0 bestaat uit 2 stappen. Het installeren van de 
databasecomponenten en het vullen van de benodigde tabellen. 
 

3.1.1.Benodigde gegevens installatie 

 
Noteer onderstaande gegevens alvorens u de installatie start. Deze zult u nodig hebben 
tijdens de upgrade. 
 

Parameter  Waarde 

Versie CiVision Gebouwen en Adressen / GT-BAG / GOUW-BAG   
Algemeen  

Systeemgebruiker   

Systeemwachtwoord   

Database naam   

Aan te maken gebruikers  

Aan te maken MCM gebruiker  
Wachtwoord van de aan te maken MCM gebruiker  

Aan te maken NAG gebruiker  
Wachtwoord van de aan te maken NAG gebruiker  

Tablespace locatie  
Gml Z waardes (Dit is alleen voor GT-Bag gebruikers “J” voor de rest “N”)  

GML Z waarden (J/N)  
NGdW database link  

Naam RAADPLEEG_SCHEMA1 [Standaardwaarde = NGM1_VIEW]  
Wachtwoord RAADPLEEG_SCHEMA [Standaardwaarde = NGM]  

Database naam RAADPLEEG_SCHEMA  
NGDW gegevens  

Bag-panden view-naam  
Bag-ligplaatsen view-naam  

Bag-standplaatsen view-naam  
Bag-verblijfsobjecten view-naam  

Naam van NGDW dataset  
Naam van NGDW dataset schema ( bv NGM101)  

 
 

                                                
1 De naam van de NGdW RAADPLEEG_SCHEMA treft u in de beheeromgeving van NGdW 
onder Systeeminstellingen 
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3.1.2.Installatie databasecomponenten 

 
In deze paragraaf worden alle stappen van de installatie beschreven aan de hand van 
screenshots en een installatiebeschrijving.  
 
Hieronder de stappen die doorlopen worden tijdens de database installatie 
 

1. Om de databasecomponenten te installeren gaat u naar de map 
“Installatie\NAG_en_MCM” (zie afbeelding hieronder). De map Installatie treft u aan 
in de map in …Software\NGB Database. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Versie 1.13 12 Installatiehandleiding NedGeoberichten 

2. Om de installatie te starten klikt u op het bestand “installatie.bat”.  
                          

 
In het scherm dat volgt wordt naar de systeemgebruiker en de naam van de 
database gevraagd. Deze gegevens heeft u eerder genoteerd. 

 
 
Geef in het scherm de gevraagde gegevens op en druk op ‘ENTER’ om verder te 
gaan. 

 
De door u opgegeven waarden worden op juistheid gecontroleerd.  

 
Zijn de door u opgegeven waarden onjuist, wordt in het scherm de volgende melding 
gegenereerd: “ERROR: ORA-01017: invalid username/password; logon denied”. 
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Controleer de systeemgebruiker en de naam van de database en geef de correcte 
waarden in. 

 
Indien de gegevens correct zijn wordt leest u in het scherm “Met de opgegeven 
SYSTEM gegevens kan succesvol worden ingelogd”.  

 
 

3. Er wordt nu gevraagd om het aan te maken MCM schema naam en wachtwoord. 
Deze gegevens heeft u eerder genoteerd. 

 
 
 

4. Er wordt nu gevraagd om het aan te maken NAG schema naam en wachtwoord. Deze 
gegevens heeft u eerder genoteerd. 
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5. Het script vraagt nu waar de tablespaces aangemaakt dienen te worden. Dit gegeven 
heeft u eerder genoteerd. Hij geeft ook weer welke locaties er in de database reeds 
aanwezig zijn. 

 
 

6. Wacht nu terwijl de databasecomponenten aangemaakt worden. Zodra het volgende 
scherm verschijnt, is er input benodigd. Geef aan of er Z waardes in de GML 
gegeneerd moeten worden. Dit is voor alle leveranciers “N” behalve Geotax. Hierbij 
geeft u “J”. 
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7. Om de database link verbinding met de NGdW Oracle database te kunnen creëren 
wordt u in het volgende scherm naar de volgende gegevens gevraagd: 

 
 
Vul hier de naam van de NGdW RAADPLEEG_SCHEMA, het wachtwoord en de 
databasenaam. Deze gegevens heeft u reeds eerder genoteerd.  
 

8. Geeft vervolgens in het volgende scherm de namen van de snapshot views op. Deze 
gegevens heeft u al eerder genoteerd. 

 
 
Het upgradescript controleert de opgegeven snapshot views. Indien deze correct zijn 
geeft u “j” om door te gaan met de upgrade. Mocht u de naam van een snapshot 
view verkeerd hebben opgegeven, geeft dan “n” om de namen nogmaals op te 
geven.  

 

 De namen van de snapshotviews/dataset naam zijn hoofdlettergevoelig. Let u daarop! 
 

9. Indien de installatie succesvol is doorlopen wordt de volgende feedback gegeven in 
het scherm 
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Bovendien worden de resultaten van de installatie weggeschreven in een logbestand, 
namelijk Install_log.log. Dit bestand treft u in de map waarin ook de installatie.bat 
staat aan.  

 

3.1.3.Vulling Mcm_ngdw_tussenopslag 

1. Om de tabel mcm_ngdw_tussenopslag te vullen gaat u naar de map 
“Installatie\NAG_en_MCM” (zie afbeelding hieronder). De map installatie treft u aan in 
de map in …Software\NGB Database. 
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2. Om de tabel mcm_ngdw_tussenopslag vulling te starten klikt u op het bestand 
“vul_mcm.bat”.  

                          

 
 
In het scherm dat volgt wordt naar de systeemgebruiker en de naam van de 
database gevraagd. Deze gegevens heeft u eerder genoteerd. 

 
 
Geef in het scherm de gevraagde gegevens op en druk op ‘ENTER’ om verder te 
gaan. 
 
De door u opgegeven waarden worden op juistheid gecontroleerd.  
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Zijn de door u opgegeven waarden onjuist, wordt in het scherm de volgende melding 
gegenereerd: “ERROR: ORA-01017: invalid username/password; logon denied” 

 
 
Controleer de systeemgebruiker en de naam van de database en geef de correcte 
waarden in. 

 
Indien de gegevens correct zijn wordt leest u in het scherm “Met de opgegeven 
SYSTEM gegevens kan succesvol worden ingelogd”.  

 
 

 
3. Er wordt nu gevraagd om het te vullen MCM schema naam en wachtwoord. Deze 

gebruiker heeft u eerder aangemaakt. 

 
 

4. Wacht terwijl de tussenopslag gevuld wordt. Het volgende scherm wordt getoond 
zodra hij klaar is en de log wordt getoond. De log kunt u ook vinden in de map onder 
de naam vulling_log.log. 
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3.1.4.Installatie BAG-Plugin (Alleen CGA-gebruikers) 

Om de functionele uitbreidingen mogelijk te maken in de nieuwe versie van NedGeoberichten 
zijn de BAG_<ENTITY> tabellen gewijzigd. BAG_<ENTITY> tabellen zijn Oracle tabellen 
alwaar gegevens zijn opgenomen die getoond worden in de BAG plug-in, de geïntegreerde 
GIS viewer in CiVision Gebouwen en Adressen. 
 
Met de BAG_<ENTITY> tabellen worden de onderstaande tabellen bedoeld: 

• bag_pand 
• bag_ligplaats 
• bag_standplaats 
• bag_verblijfsobject 
• bag_woonplaats 

 
Na het succesvol doorlopen van de in deze paragraaf genoemde stappen zijn de 
BAG_<ENTITY> tabellen aangemaakt naar versie 5.x. De installatie is beschreven aan de 
hand van screenshots en een installatiebeschrijving. 
 
Het script dat de BAG_<ENTITY> tabellen bijwerkt treft u aan in de map …Software\NGB 
database\Installatie\BAG-plugin 
 

 
 

1. Start de upgrade door op het bestand ‘INSTALLATIE.bat’ te klikken. Wanneer u deze 
start, ziet u het onderstaande scherm: 
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Lees de informatie in dit scherm nauwkeurig door en kies “j” om verder te gaan.  
 

 Mocht u NedGeomagazijn slechts gebruiken ten behoeve van NedGeoberichten en dus 
na deze upgrade deinstalleren, raden we aan om de BAG_<ENTITY> tabellen te 
verplaatsen naar het schema MCM. Immers het schema ODS_VIEW wordt verwijderd 
met het deinstalleren van NedGeomagazijn. 
 

2. In het scherm dat volgt wordt naar de systeemgebruiker van de BAG_<ENTITY> 
tabellen en de naam van de database waar de tabellen staan gevraagd. Deze 
gegevens heeft u eerder genoteerd. 

 
 

Geef in het scherm de gevraagde gegevens op en druk op ‘ENTER’ om verder te 
gaan. 

 
3. Het installatiescript verifieert de opgegeven gegevens en de geschiktheid van de 

BAG_<ENTITY> tabellen voor de upgrade. De feedback wordt in het onderstaande 
scherm getoond: 
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4. Geef vervolgens in het scherm hierboven de naam op van het schema waar 
BAG_<ENTITY> tabellen geïmplementeerd zijn. Deze gegevens heeft u eerder 
genoteerd. 

 
5. De BAG_<ENTITY> tabellen worden nu bijgewerkt naar de laatste versie. De 

volgende feedback wordt in het scherm weergegeven: 

 
 

Zijn de door u opgegeven waarden onjuist, worden de volgende melding in het 
scherm gegenereerd:  

 
 

Laat in dat geval uw Oracle DBA aan de correcte gebruiker handmatig afdoende 
rechten toekennen (select, insert, update en delete).  

 

 Mocht u in een eerdere stap de laadactie NedGeoberichten BAG-Plugin niet verwijderd 
hebben, blijft het upgradescript u erop wijzen de genoemde laadactie te verwijderen. 
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Doet u dat alsnog en druk op Enter om verder te gaan. Het script hoeft niet tussentijds 
gestopt te worden om de laadactie NedGeoberichten BAG-Plugin te verwijderen.  
 

3.1.5.Bag plug-in stuurmodel upgrade 

Ten slotte dient het nieuwe BAG stuurmodel, BAG_v6.1_nieuw_NedGeoberichten.xml / 
BAG_v7.1_Nedgeoberichten_v5.x.xml geïmporteerd te worden indien u hier nog niet over 
beschikt. Een export van het stuurmodel treft u in de NedBrowser 6.1/7.1 release in de map 
../Beheeromgeving/import.  
 
 

 
 
Ga naar de NedBrowser beheeromgeving. In het stuurmodel menu Systeem zijn de 
systeeminstellingen ondergebracht.  
 

 
 
Gebruik de functie Importeren om het BAG plug-in stuurmodel te vullen met data uit het 
aangeleverde exportbestand.  
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3.2. Upgrade 

In de upgradehandleiding wordt onderscheid gemaakt tussen: 
• de upgrade vanaf NedGeoberichten 3.1 (web applicatie 4.71.24); paragraaf 3.2.1.  
• de upgrade vanaf NedGeoberichten 5.0 en hoger; paragraaf 3.2.2. 

3.2.1.Upgrade vanaf 3.1 

3.2.1.1. Benodigde gegevens 

Noteer onderstaande gegevens alvorens u de upgrade start. Deze zult u nodig hebben tijdens 
de upgrade. 
 

Parameter  Waarde 

Versie CiVision Gebouwen en Adressen / GT-BAG / GOUW-BAG   
Algemeen  

Systeemgebruiker  
Systeemwachtwoord   

Database naam  
Oracle schemanaam MCM [Standaardwaarde = MCM]  

NedGeomagazijn  
Systeemgebruiker NedGeomagazijn database  

Systeemwachtwoord NedGeomagazijn database   
Database naam NedGeomagazijn database  

Oracle schemanaam ODS [Standaardwaarde = ODS]  
Oracle schema MCM  

Oracle schemanaam MCM [Standaardwaarde = MCM]  
Gml Z waardes (Dit is alleen voor GT-Bag gebruikers “J” voor de rest “N”)  

GML Z waarden (J/N)  
NGdW database link  

Naam RAADPLEEG_SCHEMA2 [Standaardwaarde = NGM1_VIEW]  
Wachtwoord RAADPLEEG_SCHEMA [Standaardwaarde = NGM]  

Database naam RAADPLEEG_SCHEMA  
NGDW gegevens  

Bag-panden view-naam  
Bag-ligplaatsen view-naam  

Bag-standplaatsen view-naam  
Bag-verblijfsobjecten view-naam  

Naam van NGDW dataset  
Naam van NGDW dataset schema ( bv NGM101)  

BAG plug-in  
Oracle schemanaam BAG Plugin  [Standaardwaarde =NBGBAG]                                    
Oracle wachtwoord BAG Plugin  [Standaardwaarde = NBGBAG]                                       

TNS naam van de Oracle database van NBGBAG  
 

                                                
2 De naam van de NGdW RAADPLEEG_SCHEMA treft u in de beheeromgeving van NGdW 
onder Systeeminstellingen 
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3.2.1.2. Upgrade 

In deze paragraaf worden alle stappen van de upgrade beschreven aan de hand van 
screenshots en een installatiebeschrijving.  
 

 Voordat de database upgrade wordt uitgevoerd dient u op de hoofd- en alle sub 
mappen lees- en schrijfrechten te hebben.  
 

De database wordt eerst geüpgraded naar versie 5. Na succesvolle upgrade naar versie 5.0 
wordt door het upgradescript de database bijgewerkt tot de meest recente versie.  
Hieronder de stappen die doorlopen worden tijdens de database upgrade: 
 

1. Om de database te upgraden gaat u naar de map “Upgrade” (zie afbeelding 
hieronder). De map Upgrade treft u aan in de map in …Software\NGB Database. 

 

 
 

 

 
 

2. Om de upgrade te starten klikt u op het bestand “upgrade.bat”.  
                           

 
 
 

3. In het scherm dat volgt wordt naar de systeemgebruiker en de naam van de 
database gevraagd. Deze gegevens heeft u eerder genoteerd. 
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Geef in het scherm de gevraagde gegevens op en druk op ‘ENTER’ om verder te 
gaan. 

 
4. De door u opgegeven waarden worden op juistheid gecontroleerd.  

 
Zijn de door u opgegeven waarden onjuist, wordt in het scherm de volgende melding 
gegenereerd: “ERROR: ORA-01017: invalid username/password; logon denied” 

 
 

Controleer de systeemgebruiker en de naam van de database en geef de correcte 
waarden in. 

 
 

Indien de gegevens correct zijn wordt leest u in het scherm “Met de opgegeven 
SYSTEM gegevens kan succesvol worden ingelogd”.  
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5. In het scherm dat volgt wordt gevraagd naar de gebruikersnaam (schemanaam) van 
het MCM schema 

 
Het wachtwoord wordt niet gevraagd, anders dan in het scherm weergegeven is. 

 
Het upgradescript controleert de juistheid van de opgegeven waarde.  
Is de opgegeven waarde onjuist, wordt in het scherm de volgende melding 
gegenereerd: “ERROR: ORA-01017: invalid username/password; logon denied”. 
Controleer de opgegeven waarde en geef de correcte waarde in. 

 
Is het door u opgegeven gegeven juist leest u in het scherm “Met de opgegeven MCM 
gegevens kan succesvol worden ingelogd”.  

 
 

6. Het updatescript achterhaalt de huidige versie van NedGeoberichten. Indien u 
beschikt over een oudere versie dan de versie 5.0 wordt eerst de upgrade naar versie 
5.0 uitgevoerd 
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Lees de informatie in dit scherm nauwkeurig door en kies “j” om verder te gaan.  
 

7. In het volgende scherm wordt gevraagd om de ODS schemanaam in te voeren. 

 
 

 
 

Het upgradescript controleert de geschiktheid van het MCM databaseschema 
(minimaal versie 3.1) voor de upgrade. De feedback wordt in het onderstaande 
scherm getoond: 
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Zoals in dit scherm te lezen valt is de versie van het MCM schema 3.1. Deze versie is 
geschikt voor deze upgrade.  

 
Mocht de versie van het MCM schema niet geschikt zijn, dus ouder dan versie 3.1, 
neemt u dan contact op met de helpdesk van NedGraphics. U zult in dat geval eerst 
Service Pack 1.1 inclusief patches moeten installeren alvorens deze upgrade kan 
worden gedraaid. De helpdesk van NedGraphics helpt u aan de benodigde installatie- 
en upgradescripts en bijbehorende installatiebeschrijvingen.  

 
8. In deze stap wordt de datakwaliteit onder de loep genomen (alleen bij CGA 

gebruikers).

 
 
De resultaten van deze controlestap worden weggeschreven in het bestand 
rapportage.log. Dit bestand treft u in de (sub)map Log.  
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9. De volgende stap is de eerste stap van de daadwerkelijke upgrade naar versie 5.0. 
Druk op een willekeurige toets om MCM naar de versie 3.2 bij te werken.  

 
 

10. In het volgende venster wordt de feedback getoond van de upgrade van MCM. Deze 
feedback wordt tevens weggeschreven in het bestand 
NedGeoberichten_upgrade50_xxx.log. Dit bestand treft u in de (sub)map Log. 

 
 

 

 
 

U begint nu de upgrade naar NedGeoberichten 5.0  
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11. Om de database link verbinding met de NGdW Oracle database te kunnen creëren 

wordt u in het volgende scherm naar de volgende gegevens gevraagd: 

 
 

Vul hier de naam van de NGdW RAADPLEEG_SCHEMA, het wachtwoord en de 
databasenaam. Deze gegevens heeft u reeds eerder genoteerd.  

 
12. Geeft vervolgens in het volgende scherm de namen van de snapshot views op. Deze 

gegevens heeft u al eerder genoteerd. 
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Het upgradescript controleert de opgegeven snapshot views. Indien deze correct zijn 
geeft u “j” om door te gaan met de upgrade. Mocht u de naam van een snapshot 
view verkeerd hebben opgegeven, geeft dan “n” om de namen opnieuw op te geven.  

 

 De namen van de snapshotviews/dataset naam zijn hoofdlettergevoelig. Let u daarop! 
 

13. Als laatste stap van de upgrade naar versie 5.0 wordt u in het volgende scherm 
gevraagd naar de wenselijkheid om de GML inclusief z waarden te genereren. Geeft u 
hier “N” op voor CGA en GOUW-BAG; Voor GT-BAG dient u hier “J” op te geven. Voor 
GT-BAG worden Z waardes gegenereerd.  

 
 

14. De upgrade wordt afgerond. Het MCM schema is nu bijgewerkt naar de versie 5.0.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Versie 1.13 33 Installatiehandleiding NedGeoberichten 
 

15. Na de upgrade naar versie 5.0 wordt door het upgradescript NedGeoberichten naar 
de laatste versie “gepatcht”. 

 
  

16. Indien de upgrade succesvol is doorlopen wordt de volgende feedback gegeven in het 
scherm: 

 
 

Bovendien worden de resultaten van de upgrade naar de laatste versie 
weggeschreven in een logbestand, namelijk NedGeoberichten_upgrade_xx.log. Dit 
bestand treft u in de (sub)map Log.  

 
 

Na het doorlopen van deze stappen is de database bijgewerkt tot de laatste versie. 
 

3.2.1.3. Installatie BAG-Plugin (Alleen CGA-gebruikers) 

Om de functionele uitbreidingen mogelijk te maken in de nieuwe versie van NedGeoberichten 
zijn de BAG_<ENTITY> tabellen gewijzigd. BAG_<ENTITY> tabellen zijn Oracle tabellen 
alwaar gegevens zijn opgenomen die getoond worden in de BAG plug-in, de geïntegreerde 
GIS viewer in CiVision Gebouwen en Adressen. 
 
Met de BAG_<ENTITY> tabellen worden de onderstaande tabellen bedoeld: 

• bag_pand 
• bag_ligplaats 
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• bag_standplaats 
• bag_verblijfsobject 
• bag_woonplaats 

 
Na het succesvol doorlopen van de in deze paragraaf genoemde stappen zijn de 
BAG_<ENTITY> tabellen aangemaakt naar versie 5.x. De installatie is beschreven aan de 
hand van screenshots en een installatiebeschrijving. 
 
Het script dat de BAG_<ENTITY> tabellen bijwerkt treft u aan in de map …Software\NGB 
database\Installatie\BAG-plugin 
 

 
1. Start de upgrade door op het bestand ‘INSTALLATIE.bat’ te klikken. Wanneer u deze 

start, ziet u het onderstaande scherm: 

 
 

Lees de informatie in dit scherm nauwkeurig door en kies “j” om verder te gaan.  
 

 Mocht u NedGeomagazijn slechts gebruiken ten behoeve van NedGeoberichten en dus 
na deze upgrade deinstalleren, raden we aan om de BAG_<ENTITY> tabellen te 
verplaatsen naar het schema MCM. Immers het schema ODS_VIEW wordt verwijderd 
met het deinstalleren van NedGeomagazijn. 
 

2. In het scherm dat volgt wordt naar de systeemgebruiker van de BAG_<ENTITY> 
tabellen en de naam van de database waar de tabellen staan gevraagd. Deze 
gegevens heeft u eerder genoteerd. 
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Geef in het scherm de gevraagde gegevens op en druk op ‘ENTER’ om verder te 
gaan. 

 
3. Het installatiescript verifieert de opgegeven gegevens en de geschiktheid van de 

BAG_<ENTITY> tabellen voor de upgrade. De feedback wordt in het onderstaande 
scherm getoond: 

 
 

4. Geef vervolgens in het scherm hierboven de naam op van het schema waar 
BAG_<ENTITY> tabellen geïmplementeerd zijn. Deze gegevens heeft u eerder 
genoteerd. 

 
5. De BAG_<ENTITY> tabellen worden nu bijgewerkt naar de laatste versie. De 

volgende feedback wordt in het scherm weergegeven: 
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Zijn de door u opgegeven waarden onjuist, worden de volgende melding in het 
scherm gegenereerd:  

 
 

Laat in dat geval uw Oracle DBA aan de correcte gebruiker handmatig afdoende 
rechten toekennen (select, insert, update en delete).  

 

 Mocht u in een eerdere stap de laadactie NedGeoberichten BAG-Plugin niet verwijderd 
hebben, blijft het upgradescript u erop wijzen de genoemde laadactie te verwijderen. 
Doet u dat alsnog en druk op Enter om verder te gaan. Het script hoeft niet tussentijds 
gestopt te worden om de laadactie NedGeoberichten BAG-Plugin te verwijderen.  
 

3.2.1.4.Bag plug-in stuurmodel upgrade 

Ten slotte dient het nieuwe BAG stuurmodel, BAG_v6.1_nieuw_NedGeoberichten.xml / 
BAG_v7.1_Nedgeoberichten_v5.x.xml geïmporteerd te worden indien u hier nog niet over 
beschikt. Een export van het stuurmodel treft u in de NedBrowser 6.1/7.1 release in de map 
../Beheeromgeving/import.  
 
 

 
 
Ga naar de NedBrowser beheeromgeving. In het stuurmodel menu Systeem zijn de 
systeeminstellingen ondergebracht.  
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Gebruik de functie Importeren om het BAG plug-in stuurmodel te vullen met data uit het 
aangeleverde exportbestand.  

 
 

3.2.1.5. NedGeomagazijn laadacties verwijderen 

De software packages zijn nu geïnstalleerd. De voorheen gebruikte NedGeomagazijn 
laadacties kunnen worden verwijderd. De packages maken de volgende NedGeomagazijn 
overbodig: 

• NedGeoberichten BAG-CAD 
• NedGeoberichten BAG-Plugin (alleen CGA gebruikers) 
• NedGeoberichten NGDW-BAG 
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 Ook wanneer u NedGeomagazijn alleen gebruikt ten behoeve van NedGeoberichten, 
de-installeer deze nog niet! Immers NedGeomagazijn is nog nodig voor het verrijken 
van de csv bestanden met gis-nummers (Hoofdstuk 4). 

 

3.2.2.Upgrade vanaf 5.x 

3.2.2.1. Benodigde gegevens 

Noteer onderstaande gegevens alvorens u de upgrade start. Deze zult u nodig hebben tijdens 
de upgrade. 
 

Parameter  Waarde 

Versie CiVision Gebouwen en Adressen / GT-BAG / GOUW-BAG   
Algemeen  

Systeemgebruiker  
Systeemwachtwoord   

Database naam  
Oracle schemanaam MCM [Standaardwaarde = MCM]  

Oracle schema MCM  
Oracle schemanaam MCM [Standaardwaarde = MCM]  

3.2.2.2. Upgrade 

In deze paragraaf worden alle stappen van de upgrade beschreven aan de hand van 
screenshots en een installatiebeschrijving.  
 

 Voordat de database upgrade wordt uitgevoerd dient u op de hoofd- en alle sub 
mappen lees- en schrijfrechten te hebben.  
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De database wordt door het upgradescript bijgewerkt tot de meest recente versie.  
Hieronder de stappen die doorlopen worden tijdens de database upgrade: 
 

1. Om de database te upgraden gaat u naar de map “Upgrade” (zie afbeelding 
hieronder). De map Upgrade treft u aan in de map in …Software\NGB Database. 

 

 
 

 

 
 

2. Om de upgrade te starten klikt u op het bestand “upgrade.bat”.  
                           

 
 

3. In het scherm dat volgt wordt naar de systeemgebruiker en de naam van de 
database gevraagd. Deze gegevens heeft u eerder genoteerd. 
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Geef in het scherm de gevraagde gegevens op en druk op ‘ENTER’ om verder te 
gaan. 

 
4. De door u opgegeven waarden worden op juistheid gecontroleerd.  

 
Zijn de door u opgegeven waarden onjuist, wordt in het scherm de volgende melding 
gegenereerd: “ERROR: ORA-01017: invalid username/password; logon denied” 

 
 

Controleer de systeemgebruiker en de naam van de database en geef de correcte 
waarden in. 

 
 

Indien de gegevens correct zijn wordt leest u in het scherm “Met de opgegeven 
SYSTEM gegevens kan succesvol worden ingelogd”.  
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5. In het scherm dat volgt wordt gevraagd naar de gebruikersnaam (schemanaam) van 
het MCM schema. Geef deze op. 

 
 

6. NedGeoberichten wordt naar de laatste versie “gepatcht”. 

 
  

7. Indien de upgrade succesvol is doorlopen wordt de volgende feedback gegeven in het 
scherm 

 
 

Bovendien worden de resultaten van de upgrade naar de laatste versie 
weggeschreven in een logbestand, namelijk NedGeoberichten_upgrade_xx.log. Dit 
bestand treft u in de (sub)map Log.  
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Na het doorlopen van deze stappen is de database bijgewerkt tot de laatste versie. 
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4. VERRIJKEN CGA MET GIS-NUMMERS 

4.1. Inleiding 

Vanaf CiVision Gebouwen en Adressen versie 1.15.03 of hoger worden naast BAG 
identificaties in de applicatie eveneens gis-nummers, zoals door NGdW aan objecten 
toegekend, opgeslagen. Voor in CiVision Gebouwen en Adressen al bestaande objecten 
dienen deze gis-nummers additioneel toegevoegd te worden.  
 
In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die ervoor gaan zorgen dat objecten in 
CiVision Gebouwen en Adressen “verrijkt” worden met gis-nummers.  
 

4.2. Beschrijving verrijken CGA met GIS-nummers 

 

4.2.1.Algemeen 

 
Het verrijken van CGA met gis-nummers omvat verscheidene stappen. Deze worden in de 
volgende paragraven beschreven. 
 
Geadviseerd wordt om deze stap in het upgrade proces door de applicatiebeheerder van 
NedGeomagazijn uit te laten voeren. Ondersteuning van de applicatiebeheerder van CGA is 
vereist omdat: 

• CGA exportbestanden (*.csv) moeten worden aangemaakt en 
• de exportbestanden verrijkt met gis-nummers vervolgens geladen moeten worden in 

CGA. 
 

4.2.2.Importeer laadactie “verrijken csv” 

NedGeomagazijn biedt de mogelijkheid om een eerder aangemaakte NedGeomagazijn 
exportbestand (*.ods) weer in te lezen in NedGeomagazijn. Het inlezen van een export 
maakt, indien de laadactie nog niet bekend is in het stuurmodel van NedGeomagazijn, een 
nieuwe laadactie aan. 
 
In deze stap wordt het eerder aangemaakte exportbestand, verrijken csv.ods, geïmporteerd 
in NedGeomagazijn.  
 
Om de laadactie te importeren moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd: 

1. Open de beheerapplicatie van NedGeomagazijn. 
 

2. Ga naar het scherm Beheer/Laadacties. 
 

3. Klik op de knop “Importeer laadactie”. De volgende pagina verschijnt nu: 



 
 

Versie 1.13 44 Installatiehandleiding NedGeoberichten 

 
 

Of indien u NedGeomagazijn 3.0 of hoger gebruikt 
 

 
 

4. Browse naar het Verrijken CSV.ods bestand door middel van de knop “Bladeren”. Het 
bestand treft u aan in de map …Software\NGB database\Laadacties 

 
 

 
 

 
 

 
Importeer de laadactie door middel van de knop “Importeer laadactie”. Het kan even 
duren voor de import gereed is. In het scherm Instellingen/Logdata kunt u 
controleren of de import met succes is uitgevoerd. 

 
5. Selecteer vervolgens de zojuist geïmporteerde laadactie in NedGeomagazijn om het 

juiste Oracle schema in te vullen. 
Open de laadprocessen, u ziet nu de inleestabellen, selecteer per inleestabel het 
juiste bronschema. 
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Voor brontabellen met prefix NAG is dat het NAG schema (alwaar NAG_<ENTITIY> 
tabellen opgeslagen zijn). Voor PND_STD is dat het schema ODS_VIEW. Voor vbo.csv 
hoeft niets ingevuld te worden in het bovenstaande scherm.  

 
6. Run vervolgens de laadactie “verrijken csv” om de exportbestanden te verrijken met 

gis-nummers.  
 

7. De zojuist verrijkte *.csv bestanden treft u aan in de NedGeomagazijn serverdirectory 
(xml/in). Deze bestanden dienen nu geladen te worden in CGA. Voor het automatisch 
vullen van de nieuwe gis-nummers in CGA is in de functie VULCGA de extra 
keuzemogelijkheid ‘Alleen GIS nummers bijwerken’ beschikbaar gesteld in CGA. 
Indien deze optie gebruikt wordt, wordt bij de betreffende objecten het GIS-nummer 
toegevoegd. Mocht u meer willen weten over de extra keuzemogelijkheid “Alleen GIS 
nummers bijwerken” wordt u verwezen naar PinkRoccade documentatie.  

 



 
 

Versie 1.13 46 Installatiehandleiding NedGeoberichten 

5. DEINSTALLATIE NEDGEOMGAZIJN 

5.1. Algemeen 

In versie 5.0 van NedGeoberichten zijn de NedGeomagazijn laadacties vervangen door 
software packages. Indien NedGeomagazijn slecht ten behoeve van NedGeoberichten 
gebruikt werd binnen uw organisatie, kan na de upgrade van NedGeoberichten  
NedGeomagazijn worden gede-installeerd.  
 
Dit is de laatste stap in het upgrade proces. 
 

5.2. Beschrijving de installatie 

Sluit NedGeomagazijn af en verwijder de volgende Oracle schema’s en tablespaces. Hieronder 
de SQL statements die u hiervoor gebruiken kunt: 
 

• Drop user ods cascade; 
• Drop user ods_View cascade; 
• Drop tablespace ods_tab_tbs including content and datafiles; 
• Drop tablespace ods_idx_tbs including content and datafiles; 
• Drop tablespace ods_view_tab_tbs including content and datafiles; 
• Drop tablespace ods_view_idx_tbs including content and datafiles; 
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6. WEBAPPLICATIE 

6.1. Algemeen 

De webapplicatie van NedGeoberichten kan geïnstalleerd worden zonder dat eerst een 
eerdere versie van het systeem verwijderd dient te worden. 
 
De installatie en upgrade wordt beschreven in de volgende paragraven. 
 

6.2. Benodigde gegevens 

Noteer onderstaande gegevens alvorens u de upgrade start. Deze zult u nodig hebben tijdens 
de upgrade. 
 

Parameter  Waarde 

Locatie map MutatieLog  
Database (schema MCM)  

Databasenaam alwaar MCM schema geïmplementeerd is   
MCM gebruikersnaam  

MCM wachtwoord  
Indien u bij foutmeldingen een e-mail notificatie wenst te ontvangen  

Mailserver  
E-mailadres  

Gebruikersnaam  
Wachtwoord  

Webservice PinkRoccade   
URL webservice  
Gebruikersnaam  

Wachtwoord  
Proxyserver (indien URL van een externe server)  

Poortnummer  

6.3. Installatie 

1. Kopieer de inhoud van de map NedGeoberichten_Pakket_xx naar de harde schijf van 
de server. De map NedGeoberichten_Pakket_xx treft u in …Software\Webapplicatie 
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2. Controleer vervolgens of het kenmerk “Alleen lezen” bij alle XML-bestanden 
gedeactiveerd is.  

 
 

3. Ga vervolgens naar het tabblad Beveiliging van de map NedGeoberichten_Pakket_xx.  

 
 

Voeg in dit scherm de gebruikersgroepen toe. De groepen of gebruikers 
Administrators en Gebruikers zijn al voor u aangemaakt.  

 
Behalve deze twee groepen gebruikers moeten voor de onderstaande gebruikers de 
volgende machtigingen worden ingesteld op de betreffende map. 
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Naam van groep of 
gebruikers 

Machtigingen 

Administrators Volledig beheer (Full control) 

SERVICE Alle machtigingen behalve Volledig beheer (Full 
control)  
Speciale machtigingen 

SYSTEM Volledig beheer (Full control) 

Testuser (voorbeeld) Lezen en uitvoeren 
Mapinhoud weergeven 
Lezen 

IWAM (account IIS-proces) Alle machtigingen behalve Volledig beheer (Full 
control)  
Speciale machtigingen 

ASPNET Alle machtigingen behalve Volledig beheer (Full 
control)  
Speciale machtigingen 

 
Hieronder volgt uitleg over het toevoegen van gebruikers en groepen en het geven 
van toegangsrechten op een map vanuit de verkenner.  

 
De in de toelichting gehanteerde groep ‘Iedereen’ dient slechts als voorbeeld. Aan de 
groep worden in de toelichting alle machtigingen behalve Volledig beheer (Full 
control) toegekend.  

 
 

Om de groep Iedereen toe te voegen, klik op Geavanceerd � Machtigingen in het 

bovenstaande scherm. Kik vervolgens op de knop Toevoegen. 
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Klik op de knop Geavanceerd in het bovenstaande scherm. Het volgende scherm 
verschijnt: 

 
 

Klik op de knop Nu zoeken. In de zoekresultaten verschijnt een lijst van de al 
aangemaakte gebruikers en groepen.  
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Kies in de lijst Iedereen. 

 
 

Klik op de knop OK. 
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Controleer of de juiste machtigingen ingesteld zijn en pas deze aan indien nodig. Klik 
vervolgens op OK. 

  
Volgend dialoogscherm verschijnt.  

 
 

Zorg dat de aangegeven vinkjes aangevinkt zijn en druk op de knop OK. 
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De volgende melding verschijnt: 

 
 

Druk op de knop “Ja“ om door te gaan. Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

Klik nogmaals op OK om het toevoegen van een groep en de machtigingen te 
voltooien.  

 

Selecteer vervolgens de map NedGeoberichten_Pakket. 
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De volgende submappen dienen in de map NedGeoberichten_Pakket  aanwezig te 
zijn. 

 
 

Controleert u of de voor u van belang zijnde mappen aanwezig zijn.  
 

Voor de CGA gebruikers dienen minimaal de volgende mappen aanwezig te zijn: 
• WebA_NedGeoberichten 
• WA_NedGeoberichten_Geotronics 
• WA_NedGeoberichten_Geotronics_Export 
• WA_NedGeoberichten_Pinkroccade 
• WA_NedGeoberichten_Pinkroccade_Export 
• MutatieLog 

 
Voor de GeoTax gebruikers dienen minimaal de volgende mappen aanwezig te zijn: 

• WebA_NedGeoberichten 
• WA_NedGeoberichten_GeoTax 
• WA_NedGeoberichten_Export 
• MutatieLog 
• WS_BagGeoService_GeoTax 

 
Voor de GouwIT gebruikers dienen minimaal de volgende mappen aanwezig te zijn: 

• WebA_NedGeoberichten 
• WA_NedGeoberichten_GouwIt 
• WA_NedGeoberichten_Export 
• MutatieLog 
• WS_BagGeoService 

 
Voor de Vicrea gebruikers dienen minimaal de volgende mappen aanwezig te zijn: 

• WebA_NedGeoberichten 
• WA_NedGeoberichten_Vicrea 
• WA_NedGeoberichten_Export 
• MutatieLog 
• WS_BagGeoService 

 
Voor de Centric gebruikers dienen minimaal de volgende mappen aanwezig te zijn: 

• WebA_NedGeoberichten 
• WA_NedGeoberichten_Centric 
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• WA_NedGeoberichten_Export 
• MutatieLog 
• BagGeoService 

 
 
 

 Voor alle klanten geldt, noteer het exacte pad naar de map ‘MutatieLog’. Dit pad 
moet later onder Beheer �Instellingen in de Webapplicatie worden toegevoegd. 

 
U kunt nu beginnen met de installatie van de Webapplicatie.  

 

6.3.1.Installatie webapplicatie/WebA_NedGeoberichten 

 
 
Selecteer de map WebA_NedGeoberichten in de verkenner. Klik m.b.v. de rechtermuisknop op 
de eigenschappen van WebA_NedGeoberichten en ga naar het tabblad Delen via het web. 
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Kies nu Deze map delen, waarna het volgende venster verschijnt.  
 

 
 
Hier kunt u een alias (Alias) instellen voor de betreffende map. Aanbevolen wordt om 
NedGeoberichten als alias in te stellen voor de map WebA_NedGeoberichten. 
Klik daarna op de knop OK. 
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Klik nogmaals op de knop OK. 
 
Gaat u vervolgens naar IIS (Internet Information Services) � Websites� Standaard Website 
� NedGeoberichten.  

 

 De IIS kunt u vinden op Start � Configuratiescherm � Systeembeheer � Internet 
Information Services (IIS) 

 

 
 
Ga nu m.b.v. de rechtermuisknop naar de eigenschappen voor NedGeoberichten � 
Mapbeveiliging. 
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Wanneer u in het deel Verificatie en toegang beheren op de knop Bewerken klikt, verschijnt 
het volgende scherm. 
 

 
 
Zet het vinkje bij Anonieme toegang inschakelen uit en het vinkje bij Geïntegreerde Windows-
verificatie aan zoals in het volgende scherm: 
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Klik op de knop OK en daarna nog een keer op OK. Hiermee sluit u het hele scherm af. 
 
In IIS dient u op de map NedGeoberichten te klikken, waarna op de rechterpagina alle 
bestanden verschijnen. 
 

 
 
Selecteer het bestand NGb_ContentPage.aspx  en kies Bladeren (browser) onder de 
rechtermuisknop. De onderstaande webpagina verschijnt dan in beeld.  
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 Soms wordt de webpagina door de beveiliging van uw systeem (een pop-up) 
geblokkeerd. In dat geval dient u deze blokkade op te heffen.  

 

 
 
Het bovenstaande scherm verschijnt. Vul in het scherm de DataSource (de naam van de 
database alwaar MCM tabellen opgeslagen zijn) en MCM username en - wachtwoord in, zoals 
hieronder is gedaan. 

 
 
Klik vervolgens op Opslaan om de instellingen op te slaan.  
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Er worden nu een public- en een private key gegenereerd. Deze keys zijn per klant uniek.  
 

 Bewaar de gegenereerde keys goed. Mochten deze verloren gaan, kan de 
versleutelde informatie niet meer gedecodeerd worden door de webapplicatie. In 
dat geval moet de webapplicatie opnieuw geïnstalleerd worden. 

 
De onderstaande webpagina verschijnt vervolgens. 
 

 
 
U dient minimaal een Administrator User toe te voegen om de installatie te kunnen voltooien. 
Geeft in de webpagina hierboven domeinnaam\administrator in en sla de gegevens op.  

 
 
De volgende webpagina wordt gegenereerd: 
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Selecteer vervolgens het menu Beheer � Beheerders: 

 
 
Om dit menu te mogen gebruiken dient u als Administrator ingelogd te zijn.  
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Na de installatie moeten de instellingen opnieuw worden opgegeven in de webapplicatie. 
Deze heeft u eerder reeds genoteerd en kunt u in het menu Beheer� Instellingen � 
Applicatie opnieuw opgeven.  

 
 

Als u het menu Applicatie kiest, verschijnt het volgende scherm. 

 
 
De volgende parameters dienen van een waarde voorzien te worden: 

• De naam van de database alwaar het MCM schema geïmplementeerd is en de MCM 
gebruikersnaam en – wachtwoord.  

• Bij Bron kiest u de naam van de leverancier van de BAG applicatie. Het scherm 
hierboven verschijnt wanneer u een andere BAG leverancier kiest dan PinkRoccade. 
Kiest u voor PinkRoccade als BAG applicatie dan wordt het volgende scherm 
gegenereerd: 
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• 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 systeeminstelling op systeeminstelling te 
staan. De waarde van de gemeentecode en gemeentenummer worden dan ingevuld 
op beheer � instellingen � systeem. Voor Geotax dient deze instelling op 

systeeminstelling te staan. Voor alle andere leveranciers dient deze instelling leeg te 
zijn.  

• Het (URL) adres van de webservice dat beschikbaar is gesteld door de leverancier van 
de BAG applicatie, bijvoorbeeld http://[Naam van Server]:5555 voor partijen als 
GeoTax en PinkRoccade indien er geen sprake is van meerdere mandanten en voor 
partijen als GouwIT, Centric en Vicera dient de volledige URL, bijvoorbeeld: 
http://www.[derdepartijen].nl:5555/Web_Gea/ws/BagGeoServiceSoapNG opgegeven 
te worden.  
Indien gebruik wordt gemaakt van meerdere mandanten (bijvoorbeeld 100 en 200) 
dient het onderstaande scherm van juiste waarden voorzien te zijn: 
 

    
 

In het scherm kunt u kiezen voor https of http protocol (meer hierover leest u in de 
release notes). Vul daarna de juiste URL in, bijvoorbeeld [Naam van Server]:5555 In 
het laatste veld dient het van PinkRoccade verkregen mandantnummer ingevuld te 
worden. 
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• De map (volledige pad) waar de logbestanden opgeslagen worden (MutatieLog).  
• Indien u bij foutmeldingen een e-mail notificatie wenst te ontvangen kunt u in de 

pagina de naam van de mailserver, het e-mailadres en username en wachtwoord 
toevoegen. Deze informatie is facultatief.  

• Met het vinkje ‘Debug mode’ wordt de inhoud van de uitgewisselde berichten naar 
het logbestand weggeschreven. Vink dit vinkje alleen aan bij eventuele fouten in het 
berichtenverkeer.  

      
Nadat u in de bovenstaande pagina op de knop Opslaan gedrukt hebt, wordt gecontroleerd of 
in de systeeminstellingen (Beheer � Instellingen � Systeem) ID_OVERNEMEN van een juiste 

waarde is voorzien. Hieronder een overzicht van de waarden van ID_OVERNEMEN 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 

 
Ga vervolgens naar het menu Beheer � Instellingen � Proxy. 

 
 
Als u het menu Proxy hebt gekozen, verschijnt het volgende scherm. 

 
 
Vul in de bovenstaande webpagina de gevraagde gegevens in en klik op Opslaan.  
 

 De gegevens van de ProxyServer en Port (indien nodig) kunt u bij 
Systeembeheerder opvragen. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de URL 



 
 

Versie 1.13 66 Installatiehandleiding NedGeoberichten 

kunt u bij de beheerder van CGA vragen. Voor de andere leveranciers is er geen 
gebruiker en wachtwoord nodig. 

 

De eerste keer moeten alle procedures toegevoegd worden. Meestal worden de procedures 
via een script ingevoerd. Als dat niet het geval is, kunt u dat ook doen via het menu Beheer 
� Procedures. 
 

 
 
Als u het menu Beheer � Procedures hebt gekozen, verschijnt het volgende scherm. 

 
 
Controleer of alle procedures (voor CGA gebruikers) of de procedures 
mcm_nag_pck.vul_nag_tabellen en mcm_ngdw_pck.verwerk_ngdw_snapshot(voor GT_BAG 
en GOUW-BAG) op DO ACTIE Ja staan.  
 
Tijdens de installatie moet ook het juiste gemeentenummer (let op, deze is afwijkend van u 
gemeentecode) toegevoegd worden. Dit kan via het menu Beheer � Instellingen � Systeem. 
(Dit geld alleen voor CGA gebruikers) 
 



 

Versie 1.13 67 Installatiehandleiding NedGeoberichten 
 

 
 
Als u het menu Beheer � Systeem Instellingen hebt gekozen, verschijnt het volgende 

scherm.  

 
 

Waarschijnlijk is er bij gemeentenummer al een waarde als default ingevuld. Controleer of 
deze waarde correct is. Gemeentenummer is een vijfcijferig nummer. Nadat de waarde van 
gemeentenummer correct is ingevuld, klik op de knop Opslaan (Dit geld alleen voor CGA 
gebruikers). 
 
U kunt nu beginnen met de installatie van de Windows applicatie.  
 

 Let op: Bij gebruik van Key2Bag van Centric en GouwBAG van GouwIT dient de 
systeeminstelling waarde van ID_OVERNEMEN op “J” gezet te worden. 
 
 

6.3.2.Inroosteren Windows Applicatie Import/ Export 

Voor de verschillende BAG applicaties zijn diverse Windows applicaties ontwikkelt en worden 
onderhouden. Dit is omdat de methode van ontvangen en versturen van berichten verschilt 
per BAG applicatie. Daarom zijn de Windows applicaties in de verscheidene mappen 
onderverdeeld.  
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De installatie van alle Windows applicaties is exact hetzelfde. In deze handleiding is gekozen 
voor de Windows applicatie in combinatie met de BAG applicatie van de firma GeoTax.  
 

 De map WA_NedGeoberichten_Getronics_Export is bedoeld voor het exporteren van 
berichten naar CiVision Gebouwen en Adressen.  
De map WA_NedGeoberichten_Export is bedoeld voor het exporteren van berichten 
naar alle andere bag applicaties.  
 
De Map WA_NedGeoberichten_<Leverancie> is bedoeld voor het ontvangen van 
berichten vanuit de bag-applicatie. 
 

 
Kies Start � Alle programma’s � Bureau accessoires � Systeemwerkset � Geplande taken. 

 
 
Kies in het scherm voor Geplande taken voor Een nieuwe taak toevoegen. 
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Klik op Volgende. 

 
 
Klik op Bladeren en blader vervolgens naar de map 
…WA_NedGeoberichten_(Getronics_)Export\bin\Debug en 
…WA_NedGeoberichten_<Leverancier>\bin\Debug. In deze mappen treft u de volgende.exe 
aan: 

• WA_NedGeoberichten_(Getronics_)Export.exe 
• WA_NedGeoberichten_<Leverancier>.exe 
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Selecteer de genoemde.exe bestanden in het bovenstaande scherm om de toepassing in te 
plannen. Klik vervolgens op de knop Openen. 

 
 
Kies Dagelijks en klik daarna op Volgende. 

 
 
Stel, in overleg met uw systeembeheerder, de starttijd in op een (voor de systeembeheerder) 
zo gunstig mogelijk tijdstip, kies daarna Elke dag en klik op Volgende. Het volgende scherm 
verschijnt: 
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Vul hierin het wachtwoord van de Administrator account tweemaal in en klik op Volgende. 
 
De gebruikersnaam en het wachtwoord dienen bij systeembeheer bekend te zijn. 

 
 
Klik op Voltooien om de toepassing aan het Windows-schema toe te voegen.  

 
 
U kunt nu het venster sluiten. 
 
De upgrade van NedGeoberichten is nu compleet. U kunt aan de slag met de nieuwe versie 
van het koppelvlak.  
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6.4. Upgrade 

1. Kopieer de inhoud van de map NedGeoberichten_Pakket_xx  naar de harde schijf van 
de server. De map NedGeoberichten_Pakket_xx  treft u in …Software\Webapplicatie 

 

 

 

 
 

2. Open de juiste map voor u versie server (32 of 64 bits) 
 

3. Kopieer hiervan alle mappen behalve WebA_NedGeoberichten over u bestaande 
NedGeoberichten map.  

 
4. Kopieer van de WebA_NedGeoberichten map alles behalve de map “KEYS”, 

“Extra_instellingen.xml”, “NGB_instellingen.xml”, “NGb_MailInstellingen.xml” en 
“NGb_timeout.xml”. 

 

 Let op: Bij gebruik van Key2Bag van Centric dient de systeeminstelling waarde van 
ID_OVERNEMEN op “J” gezet te worden 
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BIJLAGE 1 INSTELLINGEN BIJ 
INSTALLATIE OP WINDOWS 2008 32-
BITS 

Voor installatie op Windows 2008 32-bits moet u een extra configuratie-instelling doen in IIS. 

Hieronder de beschrijving: 

 

  
 

Eerste moet u op de Sites → DefaultWebSite met de rechtermuisknop klikken. Na het kiezen 

van Toepassing toevoegen verschijnt het volgende scherm.  

   
 

Voeg in het scherm de volgende gegevens:  

1. De naam van de Alias  

2. Selecteer bij Groep van toepassingen Classic.NET AppPool  

3. Het fysieke pad 
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Klik op OK en de naam van de website (Alias) verschijnt in de lijst. Het onderstaande scherm 

illustreert dit: 

 
 

Kies het Verificatie icoontje in het scherm. Het volgende scherm verschijnt:  
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Schakel op de pagina Verificatie de Anonieme verificatie uit. Schakel de Windows-verificatie 

in. Zie hieronder het resultaat:  

 
 

Volg verder dezelfde procedure als Windows 2003. 



 
 

Versie 1.13 76 Installatiehandleiding NedGeoberichten 

BIJLAGE 2 INSTELLINGEN BIJ 
INSTALLATIE OP WINDOWS 2008 64-
BITS 

Voor installatie op Windows 2008 64-bits moet u een extra configuratie-instelling doen in IIS.  

 

 
 

Selecteer in het bovenstaande scherm op de Groepen van Toepassing. Gebruik de 

rechtermuisknop en klik op Een nieuwe groep aan maken. Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

In dit scherm dient u een naam op te geven; bijvoorbeeld NGbAppTool.  
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Klik op OK.  

  

Selecteer vervolgens weer Groepen van Toepassing. Het volgende scherm wordt 

gegenereerd: 

  
 

In het middelste scherm ziet u de lijst met Toepassingen. Kies NGbAppTool. In het 

rechterscherm verschijnt dan een lijst. Kies in het rechterscherm Geavanceerde instellingen 

waarna het volgende scherm verschijnt:  
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Hier dient u de ID op de NetworkService op te geven. Zet ‘Gebruikersprofiel laden’ op False 

en druk op de knop ‘OK’.  

   

Selecteer dan de Sites → DefaultWebSite. Gebruik de rechtermuisknop om Toepassing 

toevoegen te kiezen. Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

Voeg in het scherm de volgende gegevens:  

1. De naam van de Alias  

2. Selecteer bij Groep van toepassingen Classic.NET AppPool  

3. Het fysieke pad 
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Klik op OK en de naam van de website (Alias) verschijnt in de lijst. Het onderstaande scherm 

illustreert dit: 

  

 
 

Kies het Verificatie icoontje in het scherm. Het volgende scherm verschijnt:  
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Schakel op de pagina Verificatie de Anonieme verificatie en ASP.NETimitatie uit. Schakel de 

Windows-verificatie in. Hieronder ziet u het resultaat: 

 
  

Volg verder dezelfde procedure als Windows 2003. 
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BIJLAGE 3 INSTELLINGEN BIJ 
INSTALLATIE OP WINDOWS 2012R2 64-
BITS 

Voor installatie op Windows 2012 64-bits moet u een extra configuratie-instelling doen in IIS.  

 

 
 
Tegenwoordig is het beste om voor je verschillende applicatie in IIS een aparte Groep van 
toepassingen te maken. Hierdoor kunt u makelijk die applicatie herstarten zonder dat invloed 
heeft op andere aplicaties. Om dit te doen dient op de Toepassingengroepen rechtmuis te 
kliken en klik op Groep van toepassingen toevoegen.. U krijgt de volggende pagina. 
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In dit scherm dient de volgende informatie toevoegen of te kiezen: 

1. Een willekeurige naam op te geven; bijvoorbeeld NGb520AppTool.  

2. .NET versie :  versie 2. 

3. Beheerde pipeline-modules: Geïntegreerd. 

4. Groep van toepassingen onmiddellijk starten aan. 

 

  
 
Klik op OK.  

  

Selecteer vervolgens weer Toepassingsgroepen. Het volgende scherm wordt gegenereerd: 

 
 

In het middelste scherm ziet u de lijst met Toepassingen. Klik op de juist aangemaakte 

applicatiepool. In het rechterscherm kiest u Geavanceerde instellingen waarna het volgende 

scherm verschijnt:  
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Zet de waarde van ID op ‘NetworkService’ en ‘Gebruikersprofiel laden’ op False en druk op de 

knop ‘OK’.  

   

Selecteer dan Sites → DefaultWebSite (of een andere website waar NedGeoberichten onder 

komt) en gebruik de rechtermuisknop en kies Toepassing toevoegen. Het volgende scherm 

verschijnt: 
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Vul de volgende gegevens in:  

1. De naam van de Alias  

2. Selecteer bij Groep van toepassingen de aangemaakte groep van toepassingen  

3. Het fysieke pad 
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Klik op OK en de naam van de website (Alias) verschijnt in de lijst. Het onderstaande scherm 

illustreert dit: 

 

 
 

Kies het Verificatie icoontje in het scherm. Het volgende scherm verschijnt:  
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Schakel op de pagina Verificatie de Anonieme verificatie en ASP.NET-imitatie uit. Schakel de 

Windows-verificatie in. Hieronder ziet u het resultaat. 

 
  

Volg verder dezelfde procedure als Windows 2003. 

 


