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 (Azië) 
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 Consultant (Afrika) 

 GIS, Remote Sensing, Databases, 

 WebServices en veel veldwerk. 

 GIS software: ESRI Eastern Africa 

 en OS 

 Nu: account/business management 

 Nieuwland Geo-Informatie. 

 



GIS Internet en Mobiel 

  

Door o.a. Inspire en Open data initiatieven heeft het gebruik 

van webservices binnen GIS een grote vlucht genomen. Kreten 

als WMS / WFS / CSW / WMTS / WFS-T komt men regelmatig 

tegen. Initiatieven als PDOK leveren uitstekende kaart 

services, die voor een ieder bruikbaar zijn. Maar WMS en WFS 

leveren ook goede mogelijkheden om eigen data te publiceren 

en als open data aan de "buitenwereld" beschikbaar te stellen, 

inclusief het publiceren van de metadata op het Nationaal 

Georegister. 

 

Daarnaast wil men steeds vaker kaarten die naar internet 

gepubliceerd worden ook op Smartphones en Tablets 

beschikbaar hebben. Maar wat doe ik dan als ik geen 

draadloos (off-line) bereik heb.  

 

In een klein anderhalf uur willen we u langs al deze 

onderwerpen leiden met een stukje theorie en een aantal leuke 

en interessante voorbeelden. 

 



Opmerking vooraf 

  

Het draait in de presentatie niet om een pakket te 

demonstreren.  

 

Vanmiddag is het doel voorbeelden te laten zien van 

webservices, mobiele toepassingen en de combinatie van de 

twee. Waar dat mee gedaan wordt, is in deze context vandaag 

niet relevant. 

 



Terminologie 
  

 

 WMS: web map service 

 

 WFS: web feature service 

 

 WFS-T: web feature service - transactional 

 

 WMTS/TMS: tiled map service 

 

 CSW: catalog service for the web 

 

 OGC: open geospatial consortium 

 

 PDOK: publieke dienstverlening op de kaart 

 

 OpenData: http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_data 

 

 Kaartmotor: software voor publicatie van (geo-) informatie 

 

 Viewer: tool voor kaart bekijken in browser 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_data


GIS Internet 

  

 De ontwikkelingen gaan heel erg hard. Internet toegang, 

 GoogleMaps, beschikbaarheid services, ‘wat de buren hebben 

 wil ik ook’, handig en kostenbesparend, …… 

 

 Webrichtlijnen: wel/niet/gedeeltekijk aan voldoen 

 

 Beveiliging: hoe zit het met de beveiliging van mijn services. Liggen die 

 op straat? 

  

 SaaS: trend is externe hosting en dienst afnemen als een service 

 

 Opkomst / toename van portalen (Prov. Limburg, PDOK, IPO, Het 

 Waterschapshuis en allerlei Inspire services).  

 Daarnaast (basis)kaarten als OSM, Google, Luchtfoto, 

 Buienradar, …… 

 

 Positionering NGR (Geonovum) 

 

 Wel/niet open source 

 

 

 



PDOK en NGR 



Publicatie tools 

  

Veel organisaties hebben zelf (nog) geen web services maar 

willen wel publiceren op internet. Maar hoe dan? 

 

 ArcGIS Online 

 

 ArcMap Extensie (Bridge) 

 

 Publicatie tools van software leveranciers welke aansluit 

 of eigen software 

 

 GoogleMaps 

 

 Open Source 

 

 ……. 

  

 

 





Ontsluiten van webservices  en 

de metadata 



Voorbeelden Publicatie naar 

Intra- Internet en Tablet (Mobiel) 



StreetView, Cyclorama,  

Geo-obliek, …….. 
  

Deze web services zijn ook (al dan niet vrij) beschikbaar en 

kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in desktop (links 

geo-obliek) en web applicaties (rechts cyclorama) . 

 

  

 

 



Layar 

  

Augmented reality = toegevoegde realiteit. 

 

Layar is een vorm van een web service waarbij lokaties van 

objecten (punt) in een database tezamen met 

attribuutgegevens  worden ontsloten naar Layar.  

 

Layar is een App die de service en onderliggende 

toepassing kan openen en viewen. 

 

Voorbeelden: Funda, Pinautomaten.  

 

Eigen voorbeeld: Brandkranen en Meldingen. 

 

  

 

 



Desktop GIS 
  

 Alle services ontsloten uit dezelfde database 

 Kaartopmaak met Desktop GIS (ArcMap) 
 styling / symbologie 

 schaalafhankelijkheid 

 ……. 

 

 

 

Locaties van brandkranen zijn fictief 

Layar - Brandkranen 



Publicatie naar map service  

en catalog service 

Catalog server Web Map Server  



WebGIS Viewer met  

map service (en download) 

Webgisviewer.nl/themakaart=brandkranen 

Locaties van brandkranen zijn fictief 



Catalog service - metadata 

http://Catalogservice.nl/metadata=brandkranen 

Zoek opdracht 

Metadata informatie 



Publicatie naar Layar service 

(WebGIS Beheer) 

http://Webgisviewer.nl/themakaart=brandkranen 



Resultaat publicatie  

naar Layar service 

Locaties van brandkranen zijn fictief 



Opkomst / toename van  

mobiel werken 
  

 Verhogen van efficiëntie en effectiviteit van het veldwerk. 

 Geen dubbele documentatie. 

 

  Verbetering in datakwaliteit  door gestandaardiseerde invoer 

 van veld informatie (denk aan formulieren) 

 

  Opkomst van Gadgets (Smartphone, iPad, Tablet….) en  het 

 gebruik van Internet neemt sterk toe. 

 

 Gebruik van beschikbare ‘hardware’ van Gadgets: GPS, 

 kompas, camera, WiFi, Internet, e-mail, bellen, sms, …. 

 

 (Geo-)ICT – alles kan ! 

 

 Mobiel is momenteel erg ‘in’ in vele sectoren. 

 

 Maar: hoe zit het met de back-office ? 

 

 Integratie GIS Internet en Mobiel (web services) 

 



o Offline kunnen werken 

– Lokale opslag van gegevens 

– Lokale opslag van kaartondergrond 

– Synchronisatie (handmatig met druk op de 

knop) met back-office database 

o Kaartondergronden 

– Online: topo en luchtfoto’s 

– Offline: Top 10 

– Kaartlagen aan/uitzetten 

– Navigeren 

o Toevoegen metingen 

– Op huidige GPS positie 

– Prik op de kaart 

– Redlining / schetsen, foto maken. 

o Eenvoudig te installeren en geen licentie kosten 

per gebruiker 

o Device en OS onafhankelijk ! 

 

 

Typische / veel gevraagde functionele 

eisen en wensen voor de ‘App’ 



Voorbeeld architectuur 

(MuRa) 



Demo MuRa 



Rapportage (web services) 



Voorbeeld architectuur 

(Meten-Melden) 



Demo Meten-Melden 



Wat komt er allemaal aan…. 

  

 Ontwikkelingen gaan hard. 

 

 Mogelijkheden gadgets neemt sterk toe (snelheid, 

 opslagcapaciteit) 

 

 Internet toegang (snelheid en bereikbaarheid) 

 

 Zelf doen! Wens voor eigen beheer en makkelijk. 

 

 Ontwikkeltechnieken 

 

 wfs, wfs-t 

 

 U kunt blijven wachten maar het houdt voorlopig niet op! 

 Kortom, spring op de trein en rij mee….. Wachten heeft 

 weinig zin. 

 

 

 


