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1

Vluchtvoorbereiding LIS

1.1

Inloggen
Start de kantoorapplicatie LIS op via
https://lis.geowebonline.nl/GeoWeb53/Index.html?viewer=LIS_kantoor.Kantoor#
en log in met je ArcGIS Online account.

1.2

Aandachtspunten filteren
Standaard zijn alle aandachtspunten van de regio zichtbaar in de kaart. Met de knop
Aandachtspunt filteren op de Voorbereiding en Nabewerking toolbars is het mogelijk
om alleen die aandachtspunten in de kaart te tonen die aan de opgegeven filtercriteria
voldoen. Met de functie Herstel filter worden alle aandachtspunten weer zichtbaar
gemaakt.

1.3

Nieuwe aandachtspunten aanmaken
Zorg dat de Voorbereiding toolbar openstaat en kies voor Aandachtspunt aanmaken.

Klik in de kaart om een nieuw aandachtspunt aan te maken of klik op Invoeren om de
coördinaten op te geven. Geef de gegevens van het aandachtspunt op en klik op
Opslaan.
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1.4

Aandachtspunten verwijderen/archiveren
Zorg dat de Tools toolbar openstaat en kies voor Aandachtspunten verwijderen.

Vink de gewenste aandachtspunten aan (houd Ctrl ingedruk om meerdere te selecteren)
en klik vervolgens op Verwijderen.
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Het is ook mogelijk om aandachtspunten in de kaart te selecteren via de knop Kaartfilter.
Klik op de gewenste selectie tool (veelhoek, rechthoek of huidige kaartgebied) en teken
een geometrie in op de kaart.
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Druk vervolgens op OK. De geselecteerde aandachtspunten worden getoond in een
lijstje. Klik op Verwijderen om de aandachtspunten te verwijderen. Aandachtspunten met
gekoppelde waarnemingen worden niet verwijderd maar op ‘inactief’ gezet. Inactieve
waarnemingen kunnen bekeken worden door de kaartlaag Aandachtspunten (inactief)
aan te vinken in de kaartlagenlijst.

1.5

Een nieuw vluchtplan aanmaken
Klik op Vluchtplan aanmaken om een nieuw vluchtplan aan te maken.

Vul de gevraagde gegevens in, druk daarna op Volgende. De velden met een sterretje
moeten verplicht ingevuld worden.
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Eerst verschijnt een lijst met de herhalende aandachtspunten, vervolgens een lijst met
alle overige aandachtspunten. Selecteer de gewenste aandachtspunten (met Ctrl kunnen
meerdere punten geselecteerd worden) en kies voor Opslaan.
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1.6

Een vluchtplan hergebruiken
Klik op Vluchtplan hergebruiken om een bestaand vluchtplan te selecteren.

Klik vervolgens op Kopieer vluchtplan. Pas de gegevens van het nieuwe vluchtplan aan.
Standaard worden alle aandachtspunten uit het bestaande vluchtplan én alle herhalende
aandachtspunten ook naar het nieuwe vluchtplan gekopieerd maar met de Ctrl toets is
het mogelijk om aandachtspunten te de-selecteren en niet mee te nemen in het nieuwe
vluchtplan. Klik vervolgens op Opslaan.
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1.7

Aandachtspunten toevoegen aan een bestaand vluchtplan
Aandachtspunten kunnen aan een bestaand vluchtplan worden toegevoegd op twee
manieren: via de functie Aandachtspunt toevoegen aan vluchtplan of via het bevragen
van een aandachtspunt in de kaart.
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Wanneer een aandachtspunt in de kaart bevraagd wordt, verschijnt de optie
Aandachtspunt toevoegen aan vluchtplan. Vervolgens wordt de vraag gesteld of er
nog meer punten toegevoegd moeten worden aan het vluchtplan. Als hier voor gekozen
wordt, verschijnt de mogelijkheid om een vlak in te tekenen in de kaart. Alle
aandachtspunten die binnen het vlak vallen, worden geselecteerd en kunnen in één keer
worden toegevoegd aan het (in de volgende stap te kiezen) vluchtplan. Als er
voorafgaand aan deze actie een filter is toegepast op de aandachtspunten in de kaart,
worden alleen de zichtbare aandachtspunten geselecteerd en toegevoegd.

1.8

Een track aanmaken
Klik op Track aanmaken.

Geef een vluchtnummer op en klik op Volgende. Geef een omschrijving op en klik
vervolgens op Waypoint invoeren of Waypoint intekenen. Teken de gewenste
waypoints in.
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Klik vervolgens op Track aanmaken en geef de volgorde op van de waypoints t.b.v. de
track (klik op Waypoint toevoegen om meer waypoints aan de track toe te voegen) en
klik op Opslaan. Het is mogelijk om een vluchtplan te maken zonder toevoeging van een
track.

1.9

Het vluchtplan controleren en aanpassen
Klik op Vluchtplan informatie. Kies het gewenste vluchtnummer en klik op Volgende.
Dit geeft een overzicht van het vluchtplan en toont de aandachtspunten en evt. waypoints
en tracks in de kaart. Deze kunnen vanuit dit venster ook bewerkt worden indien
gewenst. Alle velden behalve de Aanmaker, Aanmaakdatum en het Vluchtnummer
kunnen gewijzigd worden.
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1.10 Een uitdraai van het vluchtplan maken
Klik op Exporteer kaart op de Tools toolbar om een schermafdruk van het huidige
kaartbeeld (incl. aandachtspunten en tracks) te maken. Als je bepaalde gegevens niet in
de afbeelding zichtbaar wil hebben moeten deze lagen uitgezet worden in de
kaartlagenlijst.

Klik op Vluchtplan informatie en vervolgens rechtsboven in de tabel op Exporteer naar
CSV of Exporteer naar XLSX om de tabel met aandachtspunten te exporteren.

1.11 Het vluchtplan verwijderen
Als een vluchtplan status ‘nieuw’ heeft, kan deze nog verwijderd worden. Klik op
Vluchtplan verwijderen.
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Selecteer vervolgens het vluchtplan dat verwijderd moet worden. Klik op Volgende om
deze te verwijderen. Er kan gezocht worden op vluchtplan naam in de zoekbalk boven de
lijst (“Filter resultaten”), of klik op Filteren om de lijst met vluchtplannen te filteren op
datum.

Bevestig het verwijderen van het vluchtplan door op OK te klikken. Let op: hierna is het
vluchtplan definitief verwijderd.
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1.12 Lijst met emailadressen t.b.v. spoedrapporten beheren

Via E-maillijst bewerken kan een emailadres verwijderd, gewijzigd of toegevoegd
worden. Deze lijst met emailadressen wordt gebruikt in de luchtapplicatie bij het versturen
van een spoedrapport.
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2

Lucht Applicatie LIS

2.1

Voorbereiden van de vlucht op de Durabook
NB: voor actie 1 t/m 6 moet de Durabook een goede internetverbinding hebben (bij
voorkeur wifi of netwerk).
1. Log in op de Durabook tablet met het local Windows account.
2. Zorg dat de Durabook in tablet modus staat. Dit doe je door rechtsonder op het
tekstballontje te klikken en in het Actiecentrum te kiezen voor Tabletmodus.
NB: inmiddels is dit niet meer nodig en kan LIS ook zonder de tablet modus gebruikt
worden.

3. Start LIS op door op de shortcut te dubbeltikken.

4. Log in met je ArcGIS Online account (kies bij Sign in voor ArcGIS Online).
De applicatie start op met de regio die gekoppeld is aan de gebruiker.
5. Je krijgt automatisch de optie om een vluchtplan te selecteren. Kies het gewenste
vluchtplan.
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6. Vervolgens verschijnt de melding “Wilt u deze offline kaart downloaden en
synchroniseren? Dit betreft mogelijk een grote hoeveelheid data”. Kies OK. Wanneer
de synchronisatie gereed is, klik dan op Sluiten. Wanneer de synchronisatie
compleet is, switcht de app automatisch naar offline modus (de tablet blijft in principe
online zolang er verbinding is). Let op: het neemt minimaal enkele minuten in beslag
om te synchroniseren. Het synchroniseren dient te gebeuren bij een goede
internetverbinding.
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Vanaf dit punt is er geen internetverbinding meer nodig. Let op: er is wel een
internetverbinding nodig voor het verzenden van een spoedrapport en GPS
locaties voor het volgen van de vlucht vanaf kantoor. De LIS App gaat offline maar
de tablet blijft in principe gewoon online als er bereik is.
LIS (kruisje rechts bovenin) en de tablet kunnen nu afgesloten worden. De volgende keer
wanneer LIS wordt opgestart, wordt automatisch het vooraf gedownloade vluchtplan
geopend.

2.2

Starten van de vlucht
Wanneer de Durabook is afgesloten na stap 1, dienen na opstarten van de Durabook de
eerste acties van stap 1 weer worden uitgevoerd (inloggen Durabook, LIS opstarten en
inloggen met ArcGIS Online account). Ga vervolgens verder met onderstaande stappen.
7. Controleer of de Simkaart geactiveerd is. Dit is nodig voor het versturen van
spoedrapporten en GPS-posities voor het volgen van de vlucht in kantoor.
Klik op het tekstballontje rechts onderin om het Actiecentrum te openen en controleer
of Mobiel aan staat.
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Zet eventuele Wifi-verbindingen uit en start via de browser een willekeurige website
op om te controleren of er internetverbinding is.
8. Sluit de camera aan op de Durabook met het kabeltje en zet de camera aan. De EOS
Utility App wordt opgestart. Deze kan worden geminimaliseerd.
9. Zet de Bad Elf Pro + GPS aan. Deze heeft drie knoppen
op de zijkant zitten, van boven naar beneden: aan/uit,
bluetooth en gps. Bluetooth staat standaard aan bij het
inschakelen van de GPS.
10. Zorg er voor dat bluetooth ook aanstaat op op de
Durabook. Op de Durabook zelf moet in het Bluetooth
menu (rechtsonder => Bluetooth icoon => Open
instellingen) de Bad Elf GPS te zien bij de andere
apparaten met de subtitel ‘Gekoppeld’.

Het is ook in principe ook mogelijk om de GPS te koppelen via usb, maar hiervoor moet
de beheerder een instelling op de Durabook wijzigen. Het schakelen tussen de externe
en interne GPS is ook zonder tussenkomst van de beheerder niet eenvoudig mogelijk.
De externe gps geeft pas aan dat er een verbinding met de Durabook is gemaakt,
wanneer er een gps fix is.
11. Check of LIS een GPS-locatie binnenkrijgt. LIS gaat zelf zoeken naar de
locatiegegevens. Wanneer er geen GPS-locatie gevonden wordt, volgt een

repo001.docx 2015-10-05

19(37)
GEBRUIKERSHANDLEIDING LIS
DEFINITIEF

time-out melding met direct daarna een time-out geolocatie melding. Laat
LIS vervolgens wederom zoeken door de ‘meeloop’ functie van de GPS
aan te klikken. Het kan 5 tot 10 minuten duren voordat er goede
ontvangst is. Wanneer er time-out meldingen blijven komen, komt er geen GPSsignaal binnen. Volg in dat geval de acties op onder het hoofdstuk ‘Mogelijke
problemen bij het gebruik van LIS’.
Als de GPS werkt, is de knop lichtblauw en wordt de GPS-positie gecentreerd
weergegeven. De kaart ‘loopt’ mee. De vliegrichting wordt getoond door een
klein pijltje op de GPS-positie. De GPS-coördinaten worden getoond in een venster in
de kaart. Wanneer een gebruiker door te pannen of zoomen de GPS-positie buiten
de kaart zet, gaat deze ‘meeloop’ functie automatisch uit. Door weer op het GPSknop te klikken, wordt de volgfunctie weer aangezet.
12. De lijst met aandachtspunten is standaard geopend. De dichtstbijzijnde (nog niet
bezochte) aandachtspunten worden getoond. Elk aandachtspunt wordt met een
unieke kleur getoond in de lijst, de kaart en het tabblad. De richting kan getoond
worden door op het lijnsymbool onder NAV naar in de lijst te klikken. Als het systeem
GPS-ontvangst heeft, worden ook de Afstand, Richting, Vliegduur en Aankomsttijd
getoond in de aandachtspuntenlijst.
13. Op het moment van vertrek met de helikopter of het vliegtuig: klik op de groene
startknop rechtsboven in beeld om de tracking van de vlucht te starten. De vluchtduur
kan onderbroken worden met behulp van de pauzeknop. Klik voor het beëindigen van
de vlucht op het rode vierkantje. Na het stoppen van deze vlucht kan deze niet
opnieuw worden gestart.

Start

Stop

repo001.docx 2015-10-05

20(37)
GEBRUIKERSHANDLEIDING LIS
DEFINITIEF

Pauze

2.3

Aan-/uitzetten van kaartlagen
Specifieke kaartlagen kunnen aan- of uitgezet worden in de kaartlagenlijst, en vervolgens
opgeslagen worden via Ik wil > Mijn voorkeuren opslaan. De volgende keer als
dezelfde gebruiker inlogt in de luchtapplicatie, zijn de opgeslagen kaartlagen zichtbaar.

2.4

GPS spoor aan-/uitzetten
Via Ik wil > GPS spoor aan-/uitzetten kan een sleepspoor van de afgelegde route
getoond worden in de kaart. Deze voorkeur kan worden opgeslagen.

2.5

Peillijn aan-/uitzetten
Via Ik wil > Peillijn aan-/uitzetten kan de vliegrichting getoond worden met een peillijn in
de kaart. Deze voorkeur kan worden opgeslagen.

2.6

Invoeren van een waarneming op basis van een bestaand aandachtspunt
Zorg dat de lijst met aandachtspunten openstaat en tik op een aandachtspunt in de lijst
(of op de kaart). De gegevens van het aandachtspunt worden in het linker venster
getoond. Elk aandachtspunt heeft een unieke kleur in de lijst, de kaart en het tabblad. Er
kunnen maximaal dertig aandachtspunten ‘open’ staan (met 30 unieke kleuren).
Voeg informatie en foto’s toe aan de waarneming. Klik op Opslaan en afsluiten om de
waarneming op te slaan. Klik op Afsluiten wanneer je de waarneming niet wilt opslaan
en het tabblad wilt sluiten (het aandachtspunt blijft dan in de lijst staan).
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2.7

Invoeren van een ad hoc waarneming d.m.v. tik in de kaart
Een ad hoc waarneming kan ingevoerd worden door de locatie aan te tikken in de kaart.
Er verschijnt dan een venster waarin de coördinaten getoond worden. Hier kan gekozen
worden voor Bevestigen om de waarneming aan te maken. Vervolgens kan aanvullende
informatie worden ingetypt en kan worden aangegeven of de waarneming vertrouwelijk
en/of spoed is. Met de Opslaan en afsluiten knop wordt de waarneming bewaard.
Zolang het aandachtspunt actief is (het tabblad in het linker venster openstaat) kunnen er
foto’s aan de waarneming toegevoegd worden. Het is mogelijk om de positie van de ad
hoc waarneming te wijzigen door op Positie wijzigen te klikken. Een gebruiker kan na
het aanklikken van deze functie de coördinaten wijzigen of het correcte punt in de kaart te
klikken. Ad hoc waarnemingen worden als rode punten getoond op de kaart.
Het is ook mogelijk om ad hoc waarnemingen buiten de eigen regio aan te maken.
Medewerkers van de regio waarin de waarneming is aangemaakt, kunnen deze echter
niet zien. Informeren van de andere regio kan bijv. door het versturen van een rapport.
De hoogste schaalniveau’s van de ondergrondkaarten zijn buiten de eigen regio niet
beschikbaar.

2.8

Invoeren van een ad hoc waarneming d.m.v. het nemen van een foto
Zorg dat er geen aandachtspunten openstaan in de tabbladen in het linker scherm. Klik
hiervoor op de tabbladen en kies voor Afsluiten. Maak 1 of meerdere foto’s met de
camera. Er wordt een nieuw aandachtspunt aangemaakt op basis van de GPS-positie
van de camera. Voer de gegevens in en klik op Opslaan en afsluiten. Wanneer er geen
GPS-positie beschikbaar is, wordt dit gemeld aan de gebruiker. Wanneer de gebruiker
dan toch een foto maakt wordt er een punt voor de ad hoc waarneming aangemaakt in
het midden van de kaart. Deze locatie kan nadien binnen de Lucht App worden
aangepast. Wanneer een gebruiker een ad hoc waarneming wil aanmaken o.b.v. een foto
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maar zich op dat moment buiten de regio bevindt, kan het ad hoc punt niet in het midden
van de kaart worden geplaatst. Deze wordt dan (tijdelijk) in de centroïde van de eigen
regio geplaatst. Dit is een tijdelijke oplossing en kan in een volgende versie van LIS
worden aangepast.

2.9

Het versturen van een spoedrapport
Bij het invoeren van een waarneming kan een vinkje worden geplaatst bij de optie
Spoed. Wanneer deze optie wordt aangevinkt, wordt na opslaan direct (wanneer er
internet beschikbaar is) een email met een spoedrapport in pdf-formaat verstuurd met de
opgegeven informatie en foto’s.
Om te controleren of een spoedrapport verstuurd is, kan via de Ik wil knop met de functie
Spoedrapporten zien de status van een spoedrapport worden bekeken (wel of niet
verstuurd). Wanneer een spoedrapport na enige minuten nog niet is verstuurd, controleer
dan de mobiele data verbinding. Om de functie Spoedrapporten zien af te sluiten en
weer naar het overzicht met de aandachtspunten te gaan, kan via de Ik wil knop de
functie Aandachtspunten zien gestart worden.

2.10 Beëindigen van de vlucht
Tik op de stop knop om de vluchtopname te beëindigen.
Ga naar een locatie met goed internet (alleen via Wifi of netwerk i.v.m. het uploaden
van de foto’s!) en klik op Ik wil > Het vluchtplan uploaden om de waarnemingen naar
kantoor te sturen. Sluit na synchronisatie LIS af met het kruisje rechtsboven (dit is
essentieel om LIS bij de volgende vlucht weer ‘schoon’ te starten).

NB: alle gegevens (waarnemingen en foto’s) worden na een succesvolle synchronisatie
automatisch verwijderd van de Durabook.
Wanneer je een vlucht wilt beëindigen maar de gegevens niet wilt uploaden (bijv.
wanneer de vlucht niet is uitgevoerd of het een testvlucht betreft), kan de vlucht van de
Durabook verwijderd worden. Stop eerst de vlucht met het rode vierkantje en kies
vervolgens voor Ik wil > Offline/Online gaan. Er verschijnt een melding “Vergeet niet om
de vlucht te stoppen en te uploaden zodra er een stabiele internetverbinding is”. Klik
vervolgens in het linkervenster op Ga Online en klik op het kruisje hieronder:
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Klik OK op de vraag “Wilt u deze offline kaart verwijderen en alle lokale gegevens
wissen?”. Alle vluchtgegevens worden verwijderen, het is nu mogelijk om weer een nieuw
vluchtplan binnen te halen. Klik op Afmelden als je klaar bent met het gebruik van LIS.
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3

Tips&Tricks Luchtapplicatie LIS

3.1

Algemeen
·

·
·

·
·
·
·

3.2

Voer alleen Windows updates uit nadat deze getest en goed bevonden zijn door
Sweco. Updates kunnen invloed hebben op de werking van LIS en overige
applicaties.
Stel het energiebeheer/slaapstand in via het configuratiescherm (tandwiel icoon)
zodat er langere tijd ongestoord gewerkt kan worden.
Verwijder de simpincode via configuratiescherm > Netwerk en Internet > Mobiel >
Geavanceerde opties om te voorkomen dat de simkaart zichzelf vergrendelt in
slaapstand.
Maak niet meer dan 2GB aan foto’s tijdens 1 vlucht. Dit komt neer op ca. 250-500
foto’s per vlucht. Meer foto’s kunnen niet tegelijkertijd geüpload worden.
Zet alleen noodzakelijke kaartlagen aan tijdens de vlucht. Hoe meer lagen, hoe meer
geheugenverbruik.
Zorg dat de (reserve-)batterij van de Durabook en van de camera opgeladen zijn.
Log uit na het uploaden van een vlucht, zodat een collega niet per ongeluk
automatisch inlogt met jouw gegevens.

Voorbereiding ruim voor de vlucht
NB: voor de volgende stappen is een goede internetverbinding noodzakelijk.
·
·
·
·

·

3.3

Log in op de Durabook met het lokale Windows account.
Start LIS op via de shortcut.
Log in met je ArcGIS Online account.
Kies het gewenste vluchtplan en klik OK op de vraag ‘Wilt u deze offline kaart
downloaden en synchroniseren’.
Wanneer de synchronisatie gereed is, klik dan op Sluiten.
Sluit LIS af met het kruisje rechtsboven in. Sluit de tablet af.

Voorbereiding vlak voor de vlucht (minimaal 1 uur van te voren)
·
·
·
·
·

Start de Durabook op, log in.
Controleer of het mobiele internet aan staat via het tekstballonnetje rechts onderin
(nodig voor versturen van spoedrapporten en tracking van de vlucht op kantoor).
Controleer via het quick menu (niet beschikbaar in tabletmodus) of WWAN en de
GPS functie aan staan.
Sluit de camera aan op de Durabook met het kabeltje.
Open LIS. Het vooraf gedownloade vluchtplan wordt geopend.
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·

·

·
·

Start de externe GPS op en controleer of LIS een GPS-positie toont. Wanneer er
geen GPS-fix is, verschijnt er een time-out melding. Laat LIS vervolgens nogmaals
zoeken naar een GPS-fix door de GPS functie in LIS aan te klikken. Het kan 5-10
min. duren voor er een goede ontvangst is. Loop een rondje over het terrein om te
controleren of de GPS de positie volgt in LIS. De GPS-knop is blauw als ‘volgen’ aan
staat.
Controleer de verbinding met de camera. Als er geen camera connectie is,
verschijnt in LIS een rood camera icoon linksonder in de kaart. Controleer in dat
geval de verbindingen en batterij van de camera. Zet de camera uit en weer aan,
probeer een andere usb-poort van de Durabook om de camera op aan te sluiten. In
een aantal gevallen helpt het om de usb verlengkabel van de camera te gebruiken.
Maak een foto en check of de foto binnenkomt in LIS. Sla deze ad hoc melding niet
op.
Zet de Durabook in tablet modus (klik rechtsonderin op het tekstballonnetje en kies
Tabletmodus). NB: dit is inmiddels niet meer noodzakelijk.
Vergeet niet om de vlucht te starten.
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4

Mogelijke problemen tijdens gebruik van de Luchtapplicatie LIS

4.1

Algemeen
·

“Wilt u echt naar een andere app overschakelen? Microsoft Edge probeert
GeocortexApp.WinForms te openen.”
Deze melding verschijnt omdat LIS probeert het token te verversen om te zien of je
nog steeds een geautoriseerde gebruiker bent. Klik ‘Ja’ en keer terug naar LIS.
LIS toont wit scherm (geen kaart meer zichtbaar)
Sluit LIS af via het kruisje rechtsboven en vervolgens opnieuw op. De data wordt in
dit geval lokaal bewaard.
Crash van LIS (melding over GeoCortexApp.WinForms werkt niet meer)
Sluit LIS af via het kruisje rechtsboven en vervolgens opnieuw op. De data wordt in
dit geval lokaal bewaard.
LIS start niet op, de melding “De site is niet goed geinitialiseerd”
Controleer de mobiele internetverbinding en start LIS nogmaals op.
“Requested view package ‘Lucht’ has not been initialized”.
Deze melding verdwijnt vanzelf na een paar seconden, waarna LIS weer te gebruiken
is.
Melding “Your ArcGIS standard edition license expires in 6 days”. Deze melding
verschijnt als er 30 dagen niet is ingelogd met het ArcGIS Online account. Klik op OK
en log opnieuw in.

·

·

·
·

·

4.2

GPS
·

4.3

De GPS werkt niet in LIS / op de Durabook
- Controleer of bluetooth aanstaat op de Durabook en op de Bad Elf door op de
middelste knop te drukken. Als bluetooth uitstaat houdt dan de middelste knop een
aantal seconden ingedrukt. Op de Durabook moet in het Bluetooth menu
(rechtsonder > Bluetooth icoon > Open instellingen) de Bad Elf GPS te zien zijn bij de
andere appraten met de subtitel ‘Gekoppeld’.
- Controleer of de Durabook geen gebruik maakt van de interne GPS door de sensor
uit te zetten: Ga op de Durabook naar ‘Apparaatbeheer’ > vouw ‘Sensoren’ open >
houd ‘Sierra Wireless Location Sensor’ ingedrukt > klik dan op ‘Apparaat
uitschakelen’.
Wanneer de GPS niet werkt in LIS, kan de GPS functie worden gecontroleerd in de
applicatie Skylight of Kaarten. Als dat niet werkt, is er iets mis met de externe GPS.

Camera
·

·

Camera wordt niet herkend door LIS / de Durabook
Zet de camera uit en weer aan. Probeer de camera op een andere usb-poort
aan te sluiten. Probeer om de usb verlengkabel van de camera te gebruiken.
Camera applicatie opent niet automatisch
Klik op de shortcut op de desktop of linksonder op het Windows icoontje en druk op
EOS Utility. Of ga naar C:/Program Files(x86)/Canon/EOS Utility en dubbelklik op
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·

·

·

·

4.4

EOS Utility.exe. De applicatie start op. Controleer of het camera icoon in LIS niet
meer rood is.
EOS Utility crasht en het is niet meer mogelijk om foto’s te koppelen
Het kan gebeuren dat de camera in stand-by is geraakt en dat na opstarten de EOS
Utility crasht. Sluit EOS Utility af en vervolgens opnieuw op.
Camera geeft aan dat hij ‘busy’ is
In dit geval is de camera verbonden met de Durabook maar is de EOS Utility
applicatie niet geopend, of staat er een venster van EOS Utility open dat nog
afgesloten moet worden. Controleer of EOS Utility is opgestart en of er geen
vensters meer open staan. Via onderstaande knop kun je eenvoudig zien welke
applicaties er open staan:

Camera maakt wel foto’s maar deze komen niet binnen in LIS
De locatie waar de foto’s worden opgeslagen kan verkeerd zijn ingesteld.
Controleer in EOS Utility applicatie op het tabblad Destination Folder of de juiste
locatie staat ingesteld (C:\ProgramData\LIS\Pictures).
Als dat wel het geval is, kan de camera tijd onjuist zijn (bijv. winter-/zomertijd).
Check of deze goed is ingesteld. NB: Klik hiervoor op de knop winter/zomertijd, zet
de cameratijd niet handmatig 1 uur voor- of achteruit anders zal de GPS de tijd
weer terugzetten.
Als dat wel het geval is, check dan of het output formaat van de camera wel .jpeg
is. Een ander output formaat wordt niet herkend door LIS.
De foto’s komen wel binnen in LIS maar worden niet opgeslagen op de camera
Controleer in EOS Utility op het tabblad Remote Shooting of er een vinkje staat bij
de setting Save also on the camera’s memory card.

Uploaden
·

Fout bij het kopieren van inhoud naar een stroom / Er is een fout opgetreden bij het
verzenden van het aanvraag
Kies in dit geval voor ’Ja, gegevens opslaan’. Controleer de internetverbinding en
probeer de vlucht nogmaals te uploaden. Zorg bij het uploaden voor een stabiele
internetverbinding, bij voorkeur wifi. Wanneer er veel foto’s zijn gemaakt in een
vlucht, kan het noodzakelijk zijn om het uploaden via een vaste internetverbinding
te laten verlopen.
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5

Vluchtnabewerking LIS

5.1

Inloggen
Start de kantoorapplicatie LIS op via
https://lis.geowebonline.nl/GeoWeb53/Index.html?viewer=LIS_kantoor.Kantoor#
en log in met je ArcGIS Online account.

5.2

Vlucht bekijken en nabewerken

Klik op Vluchten zoeken om een uitgevoerde vlucht te bekijken. Vanuit dit scherm
kunnen waarnemingen aangepast worden en foto’s worden toegevoegd, verwijderd of
aan een ander aandachtspunt gekoppeld worden. Ad hoc aandachtspunten en tracks
kunnen hier ook aangepast worden, indien aanwezig in de vluchtplan. De vliegroute
wordt automatisch getoond en verdwijnt weer na klikken op Annuleren.
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Wanneer je op Vlucht bewerken klikt, kunnen de gegevens van het vluchtplan
aangepast worden. Wanneer je op Waarneming bewerken klikt, kunnen de gegevens
van de waarneming bewerkt worden en foto’s toegevoegd worden of aan een andere
waarneming binnen dezelfde vlucht gekoppeld worden. Deze functie kan worden gebruikt
wanneer er tijdens de vlucht per ongeluk een foto aan een waarneming van een
“verkeerd” aandachtspunt is gekoppeld.
Wanneer er een track aanwezig is in het vluchtplan, kun je met Track bewerken de
omschrijving van de track wijzigen.
Wanneer je op Aandachtspunt bewerken klikt, kunnen de gegevens van het
geselecteerde ad hoc aandachtspunt bewerkt worden of de locatie van het punt
aangepast worden. Ook is het mogelijk om een ad hoc aandachtspunt permanent te
maken.
Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe een foto die aan de waarneming van een
“verkeerd” aandachtspunt is gekoppeld aan de waarneming van het correcte
aandachtspunt gekoppeld kan worden. Kies via waarneming bewerken de waarneming
waarvan een foto ontkoppeld moet worden.

Selecteer het ID van de betreffende foto. Klik vervolgens op Koppeling wijzigen. Kies
daarna de waarneming waaraan deze foto wel gekoppeld dient te worden.
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Klik daarna op Opslaan en de foto wordt aan de correcte waarneming gekoppeld.

5.3

Vliegroute exporteren
Via Vluchten zoeken kan de gevlogen route geëxporteerd worden.
Zoek en open een vlucht en kies vervolgens voor Exporteer vliegroute. Er wordt een zip
bestand aangemaakt met daarin een shapefile met alle GPS-posities van de vlucht. De
vlieghoogte wordt ook vastgelegd per GPS-positie. Deze is echter niet gecorrigeerd en
zal een (forse) afwijking vertonen t.o.v. de werkelijke vlieghoogte.

5.4

Geëxporteerde vliegroute toevoegen aan kaart
Een eerder geëxporteerde vliegroute kan toegevoegd worden aan de kaart via Uploaden
gegevens.

Selecteer de .shp en de .dbf bestanden van de vliegroute. Let op: voeg niet het volledige
zipbestand toe en ook niet het .prj bestand. Dit zogeheten projectiebestand zorgt er
namelijk voor dat de route op de verkeerde locatie in de kaart geprojecteerd wordt.
Wanneer alleen de .shp en .dbf bestanden worden toegevoegd, komt de vliegroute op de
juiste locatie te liggen. De GPS-punten kunnen bevraagd worden om de tijd en de hoogte
(weliswaar in een wat vreemde notatie) te bekijken. Wanneer de route wordt bekeken in
ArcMap, wordt de hoogte wel goed getoond.
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5.5

Waarnemingen bekijken
Het bekijken van een waarneming kan op verschillende manieren: via de functie
Bevragen op de Tools toolbar, door een linkermuisklik op een aandachtspunt, of via een
rechtermuislik en te kiezen voor Wat bevindt zich hier?
Via Waarnemingen bekijken kan het vluchtplan worden gekozen en worden de
gegevens van waarneming links in beeld getoond. De bijbehorende foto’s worden onder
in beeld in de zogenaamde fotocarroussel weergegeven. Hierin staan de foto’s in de
volgorde waarop ze genomen zijn (van links naar rechts).

Door te klikken op een foto wordt deze groter getoond; nogmaals klikken op de grotere
foto geeft de mogelijkheid om de foto in het originele formaat te downloaden.
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5.6

Waarnemingen koppelen aan een ander aandachtspunt
Het kan zijn dat waarnemingen tijdens een vlucht aan het verkeerde aandachtspunt
gerelateerd zijn. Via Vluchten zoeken kunnen waarnemingen aan een ander
aandachtspunt gekoppeld worden.

Kies de gewenste vlucht en klik op Volgende.
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Klik op Waarnemingen en klik vervolgens op het aandachtspunt waarvan de
waarneming gewijzigd moet worden. Klik op Volgende en kies Wijzig aandachtspunt.
Selecteer het aandachtspunt waar de waarneming aan gerelateerd moet worden via de
lijst of via de kaart en klik Volgende. Kies vervolgens voor Opslaan. De waarneming is
nu gekoppeld aan het nieuwe aandachtspunt.

5.7

Een waarnemingsrapport maken

Klik op Waarnemingsrapport aanmaken en selecteer de gewenste vlucht en
waarnemingen. Klik op Selecteer alle om alle aandachtspunten in een vlucht te
selecteren. Als je bepaalde gegevens niet in de afbeelding zichtbaar wilt hebben, moeten
deze lagen uitgezet worden in de kaartlagenlijst alvorens de rapporten gegenereerd
worden. Het is ook mogelijk om de ondergrond te kiezen (topo of luchtfoto) voor de
kaartjes in de rapportage door deze aan te zetten in de kaartlagenlijst.
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Als de rapportages klaar zijn, verschijnt er een download link waarmee een zip met de
pdf’s en daarin een folder per waarneming met de foto’s gedownload kunnen worden.
Wanneer er in de lucht een emailadres is opgegeven bij een waarneming (in geval van
spoed), dan krijgt deze persoon automatisch een email met een link naar het
waarnemingsrapport. Het rapport is na aanmaak 1 week beschikbaar voor download.

repo001.docx 2015-10-05

35(37)
GEBRUIKERSHANDLEIDING LIS
DEFINITIEF

5.8

Een management rapport maken

Klik op Managementrapport aanmaken en selecteer de gewenste vluchten, periode en
onderdelen die het rapport moet bevatten.
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5.9

Vluchtplan status aanpassen

Klik op Vluchtplan status aanpassen en selecteer de gewenste vlucht. De status van dit
vluchtplan wordt gewijzigd naar 'uitgevoerd'.
Gebruik deze functionaliteit alleen als tijdens de synchronisatie vanaf de tablet de
volgende foutmelding is verschenen: Het vluchtplan is geüpload maar nog niet
opgeslagen als 'uitgevoerd'.
Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt en de vluchtduur wordt op deze manier
niet opgeslagen.
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