INSTRUCTIE ATLAS LIMBURG VIEWER
TABBLAD BIBLIOTHEEK
Onder deze tab bevindt zich het overzicht met de beschikbare kaartlagen. U kunt de kaartlagen aan/uit
zetten door het vinkje voor de naam van de kaartlaag aan/uit te zetten. Sommige kaartlagen zijn pas
zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau. Als de kaart nog niet voldoende is ingezoomd verschijnt achter
de naam van de kaartlaag ‘Zoom naar kaartbeeld’. Klik op deze tekst om naar het juiste zoomniveau te
schakelen.

TABBLAD LEGENDA
Onder deze tab wordt de betekenis getoond van de verschillende objecten die getekend zijn in de
kaartlagen, aangevinkt in het tabblad BIBLIOTHEEK.

TABBLAD FILTEREN
Er zijn lagen waar nog een aparte filtering in gemaakt kan worden.
Voorbeelden hiervan zijn: Agrarische zoekgebieden, zoekgebieden water.
METADATA
Door in de Bibliotheek op een kaartlaag te klikken opent de metadata in een pop-up scherm.

SLEPEN/SELECTEREN

Klik in de kaart op de locatie waar u extra informatie over wilt
opvragen. De beschikbare informatie over de objecten op die
locatie, worden getoond in een pop-up scherm.

ZOOM-IN

Stapsgewijs inzoomen.

ZOOM-UIT

Stapsgewijs uitzoomen.

ZOOM TO EXTEND

Deze button zorgt ervoor dat het kaartbeeld uitzoomt tot het
maximale ingestelde zoomniveau.

AFSTAND

M.b.v. deze button kunt u een lijn tekenen, de lengte wordt
weergegeven. U hoeft alleen de knop aan te zetten en met
klikken op de kaart maakt u de hoekpunten van de lijn. Door
dubbelklikken deactiveert het tekenen van de actieve lijn.

OPPERVLAKTE

M.b.v. deze button kunt u een vlakje tekenen, de oppervlakte
wordt vervolgens weergegeven. U hoeft alleen de knop aan te
zetten en met klikken op de kaart maakt u de hoekpunten van
het vlak. Dubbelklikken deactiveert het tekenen van het actieve
vlak.

CYCLORAMA

Deze button activeert een coördinaat-klikker. Wanneer
vervolgens in de kaart geklikt wordt zal er een nieuw venster
worden geopend, met daarin de cycloramafoto’s die zich het
meest in de buurt van dat punt bevinden.

ZOEKEN

Hiermee kunt u de zoek-functie gebruiken in een pop-up
venster.
Er zijn diverse zoekfuncties. Selecteer eerst waarop u wilt
zoeken door te klikken op het pijltje van het pull down menu bij
‘Zoek op’. Type vervolgens uw zoekopdracht in en kies
‘Zoeken’. Selecteer het gewenste zoekresultaat om dit te tonen
op de kaart. In de kaart verschijnt ook een marker.

PRINTEN

De print button maakt het mogelijk het actieve kaartbeeld te
downloaden als PDF en te printen. U heeft opties om de
oriëntatie in te stellen, of er een legenda meegenomen moet
worden, het formaat, en u kunt titels en een notitie
meegeven.

ATTRIBUUTLIJST

Voor diverse kaartlagen zijn attribuutlijsten beschikbaar. Door
op de button te klikken worden de attributen van de objecten
op de kaart per kaartlaag opgehaald. Het is mogelijk om te
zoomen naar objecten en om de lijst van attributen te
downloaden in verschillende bestandformaten. Hier heb je ook
de mogelijkheid om een shape te downloaden van het bestand.

TEKEN OBJECT

Deze functie maakt het mogelijk om objecten op de kaart te
tekenen (punt/lijn/vlak/vierkant/cirkel). De getekende objecten
zijn als bestand op te slaan en op een later moment weer te
openen of te delen met een ander.

SNAP OBJECT

Deze optie werkt samen met de knop RUIMTELIJK FILTER en
TEKEN OBJECT. Wanneer SNAPPEN is ingesteld door de
beheerder op de getoonde kaartlaag, zal bij het aangeven van
een ruimtelijk filter of het tekenen van een object, de tool
springen naar lijnen/hoekpunten van objecten uit deze lagen.
Dit maakt het mogelijk om precies het filter aan te geven of een
object te tekenen.

BOOKMARK

De Bookmark biedt de mogelijkheid een URL te genereren
waarin opgeslagen is welke KAARTLAGEN aan staan en op
welke locatie en zoomniveau de viewer opent wanneer je de
URL later opent (handig deze op te slaan bij je favorieten van
Internet Explorer) .

MARKER

De marker geeft de locatie aan van het door u gezochte object.

