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Hoe kan ik een kaartje gebruiken in een Word Document of 

Powerpoint presentatie?

Door het als PNG-bestand of ander formaat op te 

slaan. Alleen het kaartbeeld, niet de legenda,wordt 

getoond. Let op, bij een PNG-bestand blijft de trans-

parantie behouden, bij een JPEG-bestand niet.

Hoe kan ik iemand anders mijn kaartje laten inzien?

Door 1) het project op te slaan of 2) door het project 

te downloaden. Er wordt een GEP-bestand aange-

maakt, dat gedeeld kan worden met andere gebruik-

ers. Bij het openen van een project kan dit bestand 

ingelezen worden.

of 3) de URL te kopiëren en te plakken (in bijvoor-

beeld een e-mail of tekstdocument). Het project kan 

dan direct worden geopend:

Hoe kan ik aantekeningen maken?

Aantekeningen (teksten, figuren) vormen een extra 

GeoWeb tekenlaag. Bewaar aantekeningen door het 

GeoWeb project op te slaan.

Met de ‘Veeg Tekenlaag’ functie kunt u aantekenin-

gen tijdelijk even van het kaartbeeld vegen.

Rapportagevenster 

Na het uitvoeren van een selectie of informatie opvragen met      

wordt een rapport gegenereerd.

Selecties

Bijvoorbeeld selectie na buffer of door objecten te selecteren met 

punt, rechthoek, lijn etc.

Zoom in/uit naar geselecteerde objecten

Verschuif kaartbeeld naar geselecteerde objecten

Geselecteerde objecten wel/niet accentueren

Geselecteerde objecten bufferen

Inzoomen naar object

Object toevoegen aan selectie

Extra informatie bekijken

Informatie één object bekijken

Informatie meerdere objecten bekijken
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Over de kaart bewegen en informatie opvragen

Inzoomen en uitzoomen door locatie te prikken of 

rechthoek te tekenen

Kaartbeeld verschuiven

Informatie opvragen door objecten van

actieve kaartlagen aan te klikken

Uitzoomen naar beginvenster

Vorige kaartbeelden terughalen

Lengte meten op de kaart

Vergrootglas gebruiken

Extra informatie tonen door object aan te klikken

Kaart printen met voorgeprogrammeerde layout

Kaartbeeld exporteren naar bestand

Objecten uit actieve kaartlaag selecteren door een

Punt of lijn te tekenen

Veelhoek of rechthoek te tekenen

Ovaal of cirkel te tekenen

Venster met geselecteerde objecten openen

Elementen op de kaart tekenen

Punt of lijn

Veelhoek of rechthoek

Ovaal of cirkel

Tekst

Buffer om geselecteerd element

Vierkantnet

Geselecteerde element verwijderen of 

alle elementen verwijderen

Getekende elementen onzichtbaar maken

Project beheren

Project opslaan en openen

Shapefiles opladen

Bookmarks maken (vaste inzoomlocaties definiëren)

Vier of vijf menu’s met elk een serie knoppen

Over de kaart bewegen en informatie opvragen

Objecten uit actieve kaartlaag selecteren

Elementen op de kaart tekenen

Project beheren

Zoeken op de kaart

Schaalbalk

Schaal invoeren

Bookmark kiezen

Klik hier om het venster terug te plaatsen 

naar de linkerzijde.

Venster met kaartlagen en legenda

Kaartlagen gegroepeerd per onderwerp. Klik op het

mapje om open te klappen.

Klik op het mapje om te sluiten.

Kaartlaag aanvinken voor zichtbaarheid.

Schaalafhankelijke zichtbaarheid, 

onderwerp wordt zichtbaar bij inzoomen.

Kaartlaag activeren om te kunnen selecteren.

Klik op           om informatie op te vragen.

Kaartlaag met extra functies. 

Klik op het onderstreepte onderwerp.

Kaartlagen in een groep. Klik op         om de

lijst met kaartlagen te sluiten of te openen.
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Legenda tonen van zichtbare kaartlagen. 

Klik om te openen, klik wederom om te sluiten.

Venster met overzichtskaart

Venster inklappen of uitklappen

Venster losmaken (zwevend venster) om te kunnen 

verplaatsen
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