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Inleiding 
Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om uw projecten  in de kabel en leidingen 

software suite te gebruiken, op te zetten en te onderhouden. De documentatie is gebaseerd op  

demo projecten zoals u ze op het werk tegenkomt. 

De K&L software suite bestaat uit drie componenten: Klicweb.nl, projectklic.nl en KL3.nl. 

Klicweb.nl 

Maakt het mogelijk om uw KLIC-meldingen te bekijken op een pc, tablet of smartphone. Met het 

gebruik van KlicWeb wordt het veel efficiënter om de KLIC-melding in 

het veld te raadplegen en is het niet meer noodzakelijk om de gehele 

KLIC-melding in papieren vorm mee te nemen naar de werklocatie. U 

kunt door middel van de “lagen functionaliteit” de afzonderlijke kabels en leidingen aan- en 

uitzetten. De GPS functie geeft u direct zicht waar u zich bevindt op de kaart.  

Projectklic.nl 

In ProjectKlic is het mogelijk om informatie van de boven- en ondergrond te tonen. Zo kan een beeld 

gevormd worden van de onderlinge samenhang en afhankelijkheid. 

Naast kabels en leidingen valt hierbij te denken aan een schets van 

de toekomstige situatie, vervuilde grond, archeologie, ecologie, 

enzovoort. Met ProjectKlic heeft u op één kaart duidelijk wat er zich in de ondergrond én op de 

bovengrond bevindt. Bijvoorbeeld in het geval van (re)constructie-werkzaamheden dient ProjectKlic 

als praktisch communicatiemiddel tussen engineers, projectleiders, adviseurs en andere 

belanghebbenden. 

KL3.nl  

Bij de werkzaamheden in de ondergrond ontkom je er vaak niet aan dat er kabels en leidingen 

verlegd moeten worden. Verleggingen van kabels en leidingen brengt tijd en 

kosten met zich mee. Met KL3 wordt door middel van een quick-scan snel 

duidelijkheid gegeven over de te verwachten verleggingstijd en de 

bijbehorende kosten. Hierbij wordt ook gekeken naar de van toepassing zijnde 

regelgeving en de daarbij te verwachten nadeelcompensatie berekend. Bij de uitvoer van 

verleggingen zijn deze vaak gedurende langere tijd nog niet verwerkt op de KLIC-meldingen. In KL3 

kunt u deze direct verwerken waardoor u altijd beschikt over de laatste stand van zaken. 

Eerst wordt de basis van de K&L software suite uitgewerkt, waarin de functies en de mogelijkheden 

voor de gebruiker zijn uitgewerkt (1). In de daaropvolgende hoofdstukken staat per site, Klicweb.nl 

(2) en Projecklic.nl (3), beschreven hoe de projecten worden opgezet en beheerd. De KL3 software 

valt niet in uw pakket mocht u toch interesse hebben in deze functionaliteit neem dan contact op 

met Syntax Inframediairs. 
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1 Basis voor gebruiker 
In dit hoofdstuk staan de functies en mogelijkheden die de gebruiker heeft.  Van het aanmaken van 

een account tot de functies in de projectomgeving. (1.1-1.4) 

1.1 Aanmaken account 

Voor het aanmaken van een account gaat u naar klicweb.nl. Wilt u toegang krijgen tot projectklic.nl 

of kl3.nl dan zult u contact moeten opnemen met de beheerder. Als u naar de startpagina van 

Klicweb gaat ziet u onderstaande pagina. 

 

 

Als dit het eerste bezoek is bij KIicweb en 
u heeft geen mail ontvangen van een 
beheerder om uw account te activeren, 
dan kan u in de rechterbovenhoek van 
het scherm de knop vinden om u aan te 
melden: 

 
   

U komt vervolgens op de aanmeldpagina 
van Klicweb, u wordt verzocht hier een 
aantal gegevens in te vullen. Naast u e-
mailadres kunt nog een andere 
inlognaam benoemen (bijvoorbeeld uw 
achternaam en/of voornaam). 
Het door u te kiezen wachtwoord moet 
uit minimaal 6 karakters bestaan (alleen 
cijfers of alleen letters is niet toegestaan). 
Alle invulvelden waar een * achter staat 
moeten ingevuld worden om de 
aanmelding af te ronden 

 

Wanneer alle gevraagde gegevens zijn 
ingevuld, klikt u op de knop: Verzenden.  

  

http://klicweb.nl/
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Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail met daarin een activatielink. (Wanneer u deze link niet 

ontvangt controleer dan of de mail vanuit Klicweb niet in uw ongewenste inbox is binnen gekomen. 

Is dit niet het geval neem dan telefonisch contact op met Syntax InfraMediairs 0341-262626 of via 

helpdesk@klicweb.nl). 

Wanneer u de email heeft ontvangen, kunt u uw account activeren door op de link te klikken. U kunt 

ook de link kopiëren en in uw adresbalk van uw browser plakken.  

1.2  Inlogscherm 

Nadat u een account hebt aangemaakt en geactiveerd kunt u met uw gegevens inloggen op elke 

website van de K&L software suite: Klicweb.nl, Projectklic.nl en KL3.nl. Om bij uw persoonlijke 

projectoverzicht te komen dient u te zijn ingelogd.  

Rechtsboven op de pagina ziet u het scherm zoals 

hiernaast afgebeeld. (let op: bij klicweb.nl staat de 

functie voor aanmelden in hetzelfde blok) 

 Bij E-mailadres kunt u ook inloggen met de korte 

inlognaam die u bij het aanmelden hebt gekozen. 

 

Na het invullen van uw gegevens kunt u op de 

knop inloggen drukken en zult u doorgezet 

worden naar uw persoonlijke projectoverzicht. 

 

 

Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kunt u 

doormiddel van de link “wachtwoord vergeten” 

een nieuw wachtwoord aanmaken. Vul u 

mailadres in en volg vervolgens de stappen in het 

geautomatiseerde mailtje dat u ontvangt. 

 

 

1.3 Opmaak startscherm 

Nadat u ingelogd bent zult u de volgende pagina te zien krijgen. 

 

Uw persoonlijke projectoverzicht is te verdelen in twee onderdelen namelijk uw gegevens (1.3.1) en 

uw projecten. (1.3.2)  

  

mailto:helpdesk@klicweb.nl
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1.3.1 Beheer gegevens 

Op uw homepage ziet u in de rechter 

bovenhoek onder welke account u ingelogd 

bent, hoeveel credits u te besteden heeft 

(benodigd voor zelfstandig gebruik Klicweb) 

en een drietal functies. 

 
Hiermee logt u uit en komt u terug op de startpagina van 
klicweb.nl, projectklic.nl of kl3.nl 

 Hiermee koopt u credits (benodigd om als gebruiker een 
klicmelding te kunnen uploaden). 
Deze functie is exclusief voor klicweb.nl en niet zichtbaar bij 
de andere sites. 

 
Hiermee kunnen de persoonlijke gegevens gewijzigd worden 

Wanneer u op “Gegevens wijzigen” klikt, komt u in het volgende scherm: 

U hoeft alleen de velden te wijzigen 

die u daadwerkelijk wilt veranderen. 

Wilt u alleen uw telefoonnummer  

wijzigen, kunt u dat doen in het 

invulveld bij “telefoon”  De rest van 

de velden kunt u dan ongewijzigd of 

leeg laten. 

 

 

 

 

 U bevestigd u wijzigingen door op 

de knop   te drukken. 

 

U komt dan op een volgend scherm 

waar u de bevestiging krijgt dat uw 

gegevens zijn aangepast. In dit 

scherm drukt u op   om terug te 

keren naar uw persoonlijke 

projectoverzicht. 
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1.3.2 Overzicht projecten 

Het project overzicht laat alle projecten zien waarvoor u gemachtigd bent of welke u heeft 

aangemaakt door het plaatsen van een Klic-melding. Het project overzicht biedt de gebruiker een 

vijftal functies (A-E) 

 

A 
 

Deze knop biedt u de mogelijkheid de getoonde projecten te 
sorteren 

B 
 

Met de filter functie is het mogelijk om alleen projecten die 
voldoen aan de criterium te tonen.  

C 
 

Door op het gewenste project te klikken komt u op de 
projectpagina terecht. 

D 
 

Het is mogelijk om projecten van u homepage te verwijderen als u 
er klaar mee bent. U blijft wel toegang houden tot het project. 

E 
 

Hiermee kan de gebruiker zelf een Klic-melding toevoegen en zo 
een nieuwe pagina aanmaken (hiervoor zijn credits nodig) 

A Sorteer functie 

Wanneer u op Sorteer klikt, verschijnt het volgende scherm: 

Standaard staan de meldingen op 
aanvraagdatum gesorteerd. Wanneer u 
dit wilt veranderen, klikt u op het 
gewenste criterium. Uw keuze word 
zichtbaar gemaakt door het zwarte kader. 
In het hiernaast getoonde voorbeeld is 
het geselecteerde criterium 
“aanvraagdatum (aflopend)” 
 
Als u het criterium van u keuze heeft 
geselecteerd klikt u op Sluiten. 
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B Filterfunctie 

Wanneer u op Filter klikt, verschijnt het volgende scherm: 

Er zijn vier type filters waarmee u de 
weergave van projecten in het overzicht 
kan wijzigen. 

1. U heeft de mogelijkheid om op 

tekst te zoeken, door in het vakje 

onder de melding: Alleen 

meldingen met de volgende 

tekst: de gezochte tekst in te 

voeren. 

2. De standaard filter voor uw 
project overzicht is “Mijn 
Homepage”. Als u oude 
projecten zoekt die u van uw 
homepage heeft verwijderd dan 
dient u de filter op “Alle 
projecten”  te zetten. 

3.  Soort project: u krijgt alle 

graafmeldingen, alle 

oriëntatiemeldingen en/of alle 

projecten te zien.  

4. Filteren op sector/regio. 

U kunt de filteropties met elkaar 
combineren. Als u de filters naar wens 
heeft ingesteld klikt u op “Sluiten”. 

 

C Project openen 

Als het gewenste project is gevonden in het project overzicht wordt het geopend door op de 

projectbalk te klikken. Nadat men er op drukt zal je doorgezet worden naar de projectomgeving. 

 

D Project verwijderen van “mijn homepage” 

Na verloop van tijd zult u steeds meer projecten verzamelen op uw homepage. Om het overzichtelijk 

en beheersbaar te houden is de functie toegevoegd om u “af te melden”  voor een project. Het 

project wordt niet geheel verwijderd maar zal niet meer zichtbaar zijn op homepage. Wilt u een 

project toch weer terug op uw homepage plaatsen, ga dan naar “alle projecten”  zoek het gewenste 

project op en klik op de volgende knop:  

 
Hiermee wordt het project aan uw homepage toegevoegd. 
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E Toevoegen Klic-Melding 

Om gebruik te kunnen maken van K&L software suite dient u toegevoegd te zijn aan een project of 

melding. Gebruikers van Klicweb hebben de mogelijkheid om zelf een melding online te zetten. Het 

uploaden van een Klic-melding in Klicweb kost één credit.  De eerste credit krijgt u gratis bij uw 

account. Hoe u meer credits kunt verkrijgen staat verderop in deze handleiding. 

In Klicweb ziet u het volgende scherm, 
wanneer u geen Klic-meldingen of 
projecten op uw persoonlijke 
homepage heeft staan 

 

Wanneer u op Plaats Klic-melding klikt, komt u op de upload pagina. Hier staat eerst een korte uitleg 

vermeld, en daaronder de volgende drie stappen om een melding online te zetten: 

 

1. Kies het zip-bestand dat u gedownload heeft. Het 
bestand staat bij uw downloads of op de locatie die 
u heeft opgegeven. De naam van het bestand begint 
altijd met Levering_  

 

2. Geef een omschrijving van uw project, voorbeeld 
omschrijvingen staan achter het invulveld. Om door 
te kunnen gaan moet u minstens één invulveld 
invullen. 

 
3. Klik op Verzenden. 

 

Uw komt nu op de volgende pagina waarop de Klic-melding wordt verstuurd naar Klicweb. Eenmaal 
verstuurd zal deze op de server van Klicweb worden uitgepakt. Als dit proces is voltooid verschijnt de 
volgende melding: “Uw Klic-dataset is succesvol verwerkt en kan nu worden gebruikt in Klicweb”. 
 
Klik op de knop OK om terug te 

komen in uw eigen omgeving. 

Hier ziet u dat uw klic-melding 

beschikbaar is in Klicweb. 

 U kunt zien dat het nummer van de klic-melding (14G007903_1) is overgenomen in Klicweb, gevolgd 

door de omschrijving die er aan gegeven is. 
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1.4 Opmaak projectomgeving 

 

1.4.1 Indeling  

Als u een project opent zult u op de volgende pagina terechtkomen: 

 
De projectomgeving is in te delen in de volgende vier componenten: 
Centraal op de pagina staat de tekening van het 
project,  die alle geselecteerde lagen weergeeft. 
Bij het openen van het project/Klic-melding 
worden hier standaard alle K&L lagen, de GBKN 
en de kaartweergave ingevuld.  
 
Doormiddel van scrollen met u muiswiel kunt u 
de weergave vergroten en verkleinen. 

 
In de linker bovenhoek staat de titel van het 
project. Verder zijn er een drietal functies (deze 
worden beschreven in paragraaf 1.4.2) 

 

In de linker onderhoek staat de Noordpijl en de 
schaalbalk. 
 
In de rechter bovenhoek staan de verschillende 
functies voor gebruik met de kaart. 
 

  Met de bovenste knop   komt men bij het 
menupaneel waarmee de verschillende lagen 
aan en uit gezet kunnen worden. Ook is hier de  
gedeelde informatie te vinden.                 
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1.4.2 Functies 

In de linker bovenhoek staan drie functies: 

 

Met deze knop keert u terug naar u persoonlijke projectoverzicht 

 

De knop geeft u de mogelijkheid het project of de Klic-melding te delen via 
de mail.  
LET OP: deze functie is niet bij elk project geactiveerd. Is deze functie niet 
zichtbaar en wilt u het toch delen neem dan contact op met de beheerder. 

 
U kunt de Klic-melding of het project ook bekijken zonder verbinding met 
het internet.  
 
Als u op de knop klikt zal het onderstaande bericht verschijnen: 

 
Sluit Klicweb niet af totdat u ziet dat de Klic-melding of het project is 
opgeslagen. Dit kan enige tijd in beslag nemen. 

In de rechterbovenhoek staan de volgende negen functies: 

 
Hiermee opent u het menupaneel. De inhoud hiervan staat beschreven in 
paragraaf 1.4.2 

 
Eén niveau in zoomen 

 tot   

Huidige zoomniveau. Door op een specifiek zoomniveau te klikken wordt 
de kaart daar automatisch op geschaald 

 Eén niveau uit zoomen 

 

Deze functie is voor mobiele apparatuur uitgerust met gps. Als u op deze 
knop klikt zal uw locatie op de kaart worden weergegeven 

 

Als u op deze knop klikt verschijnt het volgende symbool bij uw cursor: 

.  Als u de afstand tussen punt A en punt B wilt weten klikt u met u 
cursor op punt A en sleept hem vervolgens naar het gewenste punt B, de 
afstand zal als volgt zichtbaar worden: 
 
Klik nogmaals op de knop om de 
meetfunctie te beëindigen. Ververst u het scherm (F5)  dan zijn de 
geplaatste metingen verdwenen. 
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Met deze functie kunt u punten van interesse aangeven op de kaart. (POI) 
Deze punten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers. Als u op de knop 

klikt zal het symbool van uw cursor veranderen in . Ga op de kaart naar 
uw POI en klik op de desbetreffende locatie.  
 
Er staat nu het symbool van een algemene notitie op de kaart (een 
punaise) als u op deze dit symbool klikt zal een keuzemenu geopend 
worden. 

Met dit menu kunt u informatie 
toevoegen aan het POI of informatie 
bekijken die toegevoegd is door een 
andere gebruiker. Standaard staan 
de coördinaten van het punt 
aangegeven en de persoon die de 
POI geplaatst heeft.  

 

 
Hiermee voegt u notities toe aan het POI ook kunt u het 
symbool van de POI veranderen. Er zijn drie opties: 

 Afwijkende situatie, op de kaart herkenbaar als . 

 Proefsleuflocatie, op de kaart herkenbaar als . 

 Algemene notitie, op de kaart herkenbaar als . 
 

 
Hiermee kunt documenten toevoegen aan de POI, die door 
anderen bekeken kan worden. Kies het gewenste bestand en 
druk op uploaden. Als dit afgerond is wordt het document als 
hyperlink zichtbaar. 

  
 
Met het rode kruis kan u het bestand weer verwijderen. 

 
Voor het toevoegen van een foto geld dezelfde werkwijze als bij 
een bestand. 

 
De locatie in Google satelliet/Street view bekijken 

 
Hiermee kunt u het POI verwijderen. Als u hierop klikt zal er een 
dialoogscherm verschijnen die u vraagt om de keuze voor 
verwijderen te bevestigen. 

 

 
Opent een nieuwe pagina in uw browser die de huidige positie op de kaart 
toont in google maps 

 
Drukt de huidige weergave van uw projectomgeving af 
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1.4.3  Menupaneel 

Wanneer met   het menu word geopend. Zal de menubalk het beeld inschuiven. Deze menubalk 

begint altijd bij het tabblad “Lagen” (A), verder zijn er nog de tabbladen “Documentatie” (B) en  

“Adressen” (C). Als u het menu weer wilt sluiten drukt u op:  

 

A Lagen 

In het menu “Lagen” kan bepaald worden welke gegevens zichtbaar zijn op de kaart. Er kunnen lagen 

aan en uit worden gezet, gedimd of verscherpt. 

De lagen boven in het menu zijn de 
algemene lagen. Voor Klicweb zijn dit 
standaard de Kaartweergave, de 
gemeentelijke basiskaart (GBKN) en alle 
kabels en leidingen. 
 
In Projectklic en KL3 kunnen hier extra lagen 
aan toegevoegd zijn. In het voorbeeld 
hiernaast is bijvoorbeeld het bomenplan 
ingeladen. 
 

Met de + en de – kunnen 
lagen lichter of donkerder 
gemaakt worden.  

 
Naast de algemene lagen zijn er de lagen 
vanuit de Klic-melding, deze zijn gesorteerd 
per discipline en hebben ook de kleur van 
de discipline. De lagen van de Klic-melding 
hebben de optie om vier type lagen aan en 
uit te zetten, namelijk: 
 

 
Laag van de ligging 

 
Inventarisatie laag 

 
Maatvoerings laag 

 
Annotatie laag 
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B Documenten 

Als u naar het tabblad documenten gaat vindt 
u daar dezelfde verdeling als bij de lagen. Eerst 
zijn er de algemene documenten. Hier staat 
standaard het overzicht van de geleverde Klic-
melding.  
 
Daarnaast kunnen hier de bestanden staan die 
door de beheerder worden verstrekt. Dit 
kunnen tekeningen zijn van het ontwerp, de 
projectgrens of het bomenplan. Ook kunnen 
hier pdf of excelbestanden staan met project 
informatie. 
 
Onder het algemene deel staan de 
documenten die meegeleverd zijn met de Klic-
melding. Deze zijn gesorteerd per 
netbeheerder. 

 

C Adressen 

Bij het tabblad adressen staan de 
contactgegevens van de netbeheerders die in 
het gebied van de Klic-melding liggen. Deze 
gegevens worden automatisch vanuit de Klic-
melding hier ingeladen.  
 
Let op: Deze gegevens zijn soms verouderd. 
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2 Beheer Klicweb 

 
Een beheerder heeft in Klicweb.nl naast de functie voor gebruikers nog drie andere mogelijkheden, 
namelijk: 
 
Een beheerder kan;  
 2.1 een nieuwe gebruiker bij Klicweb aanmelden;  

 2.2 een nieuw project aanmaken; 
2.3 een project verwijderen. 

Verder hoeft de beheerder geen credits te hebben om een Klic-melding op klicweb.nl te plaatsen. 

2.1 Een nieuwe gebruiker aanmelden 

Vanuit Klicweb kunt u gebruikers aanmelden voor klicweb.nl, projectklic.nl en kl3.nl. Hiervoor klikt u 

op de knop naast de rechter bovenhoek.  

Wanneer u op  klikt, komt u in het volgende 
scherm: 
 
Voer op deze pagina alle benodigde gegevens in 
(aangegeven met een *) en eventuele andere 
bekende contactgegevens. Deze gegevens kunnen 
later door de gebruiker ook nog gewijzigd worden. 
 
Van belang is het bovenste invulveld, hier maakt de 
beheerder de keuze van welke site de gebruiker een 
automatische mail krijgt. 

 
  
Als een gebruiker op deze wijze wordt toegevoegd, is 
het van belang dat de beheerder hem machtigt voor 
projecten. Anders krijgt de gebruiker een lege 
homepage te zien. Wanneer u een gebruiker toegang 
wilt geven tot uw project gaat u naar: 

Project bewerken  voor het betreffende project en 

naar  (zie paragraaf 3.2.2 voor meer 
informatie) 
 
Als u klaar bent met het toevoegen van gegevens klikt 
u op verzenden. 
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2.2 Een nieuw project aanmaken 

Alleen in Klicweb kunt u een nieuw project aanmaken. Wanneer u een nieuw project wil aanmaken, 

klikt u op deze knop . Vul vervolgens de gevraagde gegevens in het dialoogscherm in. 

De gegevens worden getoond in de titelbalk van 
het project en worden gebruikt als referentie bij 
een filteropdracht in het project overzicht. 
 
De projecteigenschappen kunnen later in de 
beheerdersomgeving nog gewijzigd worden. (zie 
paragraaf 3.1.2) 
 
Na het invullen van de gegevens klikt u op 
“opslaan”. 
 
Na het opslaan zal automatisch de beheerpagina 
van het nieuwe project worden geopend.  

 

 

2.3 Een Klic-melding verwijderen 

U kunt een project verwijderen door op  voor de naam te klikken en dan in de linker boven hoek 

op het vuilnisbakicoon.  

 

U krijgt dan de volgende melding: 

 

Klik op OK. 
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3 Beheer ProjectKlic 
De beheerdersomgeving van ProjectKlic is ruwweg op te delen in drie delen , de instellingen van de 

projectomgeving (3.1), het menu waarmee er door de verschillende onderdelen van de 

beheerdersomgeving geschakeld wordt (3.2) en de benodigde toepassingen om het aanpassingen in 

de beheerdersomgeving zichtbaar te maken in de gebruikersomgeving. (3.3)  
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3.1 Instellingen projectomgeving 

In de linker bovenhoek van de projectomgeving zijn vier knoppen te vinden waarmee de instellingen 

van het project kunnen worden gewijzigd. Aan de rechterzijde van de knoppen staan de gegevens 

van het project. Eerst het nummer zoals aangemaakt door ProjectKlic vervolgens het projectkenmerk 

en de projectnaam. Eronder staat de grootte van de kaart en de resolutie waarmee is gewerkt. Op de 

derde regel staan de coördinaten van het project.  

 

De vier verschillende knoppen in de hoek hebben de volgende functie: (3.1.1-3.1.4) 

3.1.1 

 

Terug naar de homepage 

3.1.2 

 

Projecteigenschappen bewerken 

3.1.3 

 

Project dupliceren 

3.1.4 

 

Project wissen 

3.1.1 Homepage 

Door middel van deze knop gaat men terug naar het overzicht van de projecten zoals beschreven in 

paragraaf 1.3 

3.1.2 Projecteigenschappen wijzigen 

Deze knop opent een scherm 

met daarin twaalf invulvelden. 

Hier kunnen de eigenschappen 

van het project worden 

ingevuld, aangepast en 

verwijderd. Wanneer er op de 

link “invulhulp” gedrukt wordt 

krijgt men een korte 

beschrijving wat er ingevuld 

moet worden. 

 
De zes bovenste invulvelden 

hebben betrekking tot de titel van het project, namelijk: Plaatsnaam, Locatie, Kenmerk, Sector/Regio, 

Versie-aanduiding en de mogelijkheid om de Revisie of copyright als regel toe te voegen. 
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De twee velden daaronder geven aan wanneer het project is aangemaakt en wat de resolutie van de 

tekening is. Een hogere resolutie zorgt voor een hoger zoomniveau en beter leesbare annotatie 

vanuit de KLIC-melding. 

In het invulveld permissies kan men bepalen hoe het project gedeeld wordt, de volgende permissies 

kunnen hier worden ingevuld: 

Invulwaarde Permissie 

klicweb Publiceer project op klicweb.nl 

projectklic Publiceer project op projectklic.nl 

share URL mag gedeeld worden, hierop zit een verloopdatum. 
Met deze permissie zal de volgende knop zichtbaar  
worden in de gebruiksomgeving: 

open Iedereen mag ten allen tijde de KLIC opvragen 

pos Publiceer POS als .docx / ZIP bestand 

 
Naast het invulveld voor permissies is het invulveld “Redirect”. Dit veld wordt ingevuld door het 

invoeren van een compleet KLIC-nummer of een volledige URL naar één van de andere K&L suite 

websites. Wanneer hier een verwijzing wordt ingevoerd zal de gebruiker die dit project selecteert 

gelijk doorgestuurd worden naar de alternatieve projectweergave. 

De laatste twee invulvelden van de projecteigenschappen zijn de knoptekst alternatieve weergave en 

Klicid/ URL alternatieve versie. Hier kan net als bij Redirect doorverwezen worden naar een 

alternatieve projectweergave. Echter hier gebeurt dat niet automatisch maar zal er voor de gebruiker 

een knop zichtbaar worden in de titelbalk van de gebruikersomgeving. Dit kan gebruikt worden 

indien men wil verwijzen naar bijvoorbeeld de huidige situatie. 

 

3.1.3 Dupliceren project 

Met deze knop wordt de gehele projectomgeving met alle instellingen en documenten gekopieerd.  

3.1.4 Verwijderen project 

Als een project afgerond is kan het met deze knop worden verwijderd.  
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3.2 Onderdelen beheerdersomgeving 

De beheerdersomgeving is verdeeld over vijf tabbladen.  Daarboven zit de knop   

waarmee de beheerder op de gebruikersomgeving van het project komt. 

 

Het tabblad dat geselecteerd is zal een donker blauwe kleur hebben. In het geval van het 

bovenstaande voorbeeld is dat dus componenten. De verschillende tabbladen hebben onderstaande 

functies: 

3.2.1 
 

Overzicht van alle in het project aanwezige lagen.  
Functie in deze omgeving zijn het toevoegen, wijzigen en 
verwijderen van de lagen. 

3.2.2 

 

Overzicht van de personen met toegang tot de 
gebruikersomgeving van het project.  
Functie in deze omgeving is het beheren van gebruikers. 

3.2.3 
 

Overzicht van alle POI aangebracht in de gebruikersomgeving. 

3.2.4 
 

Overzicht van alle documenten beschikbaar in het project. 
Functies in deze omgeving zijn het toevoegen en verwijderen 
van bestanden voor het aanmaken van lagen en/of ter info 
van de gebruiker. 
 

3.2.5 
 

Een lijst van alle adressen vanuit de Klic melding 

3.2.1 Componenten 
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In het tabblad componenten kunnen de lagen aangemaakt worden welke zichtbaar zijn voor de 

gebruikers. Op de pagina is een miniatuur weergave te zien van de laag, gevolgd door de laagnaam, 

het type bestand en details van het bronbestand.  

Voor het toevoegen van een nieuwe laag klikt men op het potloodicoon  rechtsboven in de 

titelbalk. Vervolgens ziet men het onderstaande scherm 

 
 

Er zijn vier soorten componenten die 
men kan toevoegen aan ProjectKlic. 
Dit zijn:  

1. KLIC meldingen; 
2. Shape bestanden (.shp); 
3. DXF bestanden (.dxf); 
4. een inventarisatie laag (.shp). 

 
1 Als er gekozen wordt voor een KLIC 

component krijgt men de keuze om 
een melding te kiezen uit de Klicweb-
database. Staat de gewenste KLIC 
melding nog niet in de database dan 
dient deze geupload te worden (zie 
hiervoor paragraaf x.x). Nadat de 
gewenste Klic-melding is geselecteerd 
drukt men op de knop aanmaken. 

 

2 Bij het toevoegen van een Shapefile 
kiest men bij “bestandsnaam” een 
.shp bestand dat is geüpload bij 
documenten (zie paragraaf 3.2.4). 
Vervolgens kiest men een laagtype 
waaraan het bestand verbonden 
wordt een voorbeeld is B1 – basislaag 
1. Als het laagtype is gekozen kan de 
laagnaam worden ingevuld. Deze 
laagnaam wordt getoond in de 
gebruikersomgeving. De laatste optie 
is bepalen van de omtrek. Dit bepaald 
of de grootte van de tekening 
bepalend wordt voor de kaart in 
Projectklic.  



 

21 
 

3 De methode voor het toevoegen van 
een DXF bestand1 is gelijk aan die van 
de shape, met als toevoeging dat het 
mogelijk is om een specifieke laag in 
het bronbestand te selecteren. Dit 
word gedaan bij het invulveld “DXF 
laagfilter” Wanneer men op 
“invulhulp” klikt zal men zien hoe de 
lagen ingevuld worden en welke lagen 
allemaal in de DXF aanwezig zijn. 

 
4 Een inventarisatie laag wordt 

toegevoegd als zijnde een .shp 
bestand die men kiest bij 
bestandsnaam. De overige invulvelden 
hebben betrekking op het berekenen 
van de kosten, deze functionaliteit valt 
onder de KL3 site. Voor ProjectKlic is 
een inventarisatie laag van 
toegevoegde waarde omdat daardoor 
elke K&L een objectcode krijgt. 

 
Nadat het component is toegevoegd moet de server bijgewerkt worden voordat de wijzigingen 

zichtbaar zijn in de gebruikersomgeving (zie paragraaf 3.3) 

Nadat het component is toegevoegd zijn er nog een drietal acties mogelijk 

 
Component eigenschappen bewerken 

 
Component vernieuwen op server (voor kleine wijzigingen) 

 
Component wissen 

  

                                                           
1
 Een DXF kan Polyline, line, tekst, hatches, arcs, circles en blocks bevatten. De kleur van de objecten wordt 

bepaald door de kleur van de layer. 
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3.2.2 Accounts 

Wanneer men naar het tabblad accounts gaat komt ziet men het volgende overzicht: 

 

In dit overzicht zijn alle gebruikers te zien die voorkomen in uw database. De gebruikers die 

gemachtigd zijn om het project te bekijken hebben een  voor de naam staan. Het overzicht is zo 

gesorteerd dat alle gebruikers met toegang eerst komen en vervolgens op alfabetische volgorde. 

Wilt u een nieuw persoon toegang verlenen dan kan dit op twee manieren. Is de betreffende 

persoon al eerder toegang verleend, dan kan hij opgezocht worden in de lijst om aangevinkt te 

worden. De tweede wijze is voor personen zonder account. Hiervoor drukt men op het potlood icoon 

in rechterbovenhoek . Men kan hier de nodige gegevens invullen. De nieuwe gebruiker zal een 

geautomatiseerde mail ontvangen. Hierin staat een link waar men de account kan activeren en een 

persoonlijk wachtwoord instellen. 

Het afmelden van een persoon voor het project gebeurt door het nogmaals op de check box te 

klikken, het  zal verdwijnen en de persoon zal het project niet meer in zijn gebruikersomgeving aan 

treffen.. 

Het wijzigen van een gebruikersaccount door de beheerder is mogelijk door op het potlood achter de 

naam te klikken .  

3.2.3 Annotaties 

Door op  te klikken ziet u een lijst van alle Points of Interest (POI) die in de 

gebruikersomgeving zijn aangebracht. Samen met de datum van aanmaken, persoon die het 

aangemaakt heeft, het type POI en eventueel de notitie die is toegevoegd. 

 

  

Er zijn drie soorten annotaties: algemeen, proefsleuf en afwijkend.  
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3.2.4 Documenten 

In het tabblad documenten worden bestanden toegevoegd die nodig zijn als bronbestand voor de 

componenten maar ook projectgegevens die gedeeld worden met de gebruikers.  

 

Het toevoegen van bestanden kan door middel van het potlood icoon rechtsboven in de titelbalk  

Als u hier op drukt ziet u het volgende scherm. Door op 

bladeren te drukken kan in de mappen  verkenner 

genavigeerd worden naar het juiste bestand. Klik op 

“bestand toevoegen” en het geselecteerde bestand wordt 

toegevoegd aan de lijst. 

Een shapefile kan met de ondersteunende data bestanden geüpload worden als .zip bestand. dit 

bestand zal automatisch uitgepakt worden. Shape bestanden zijn alleen te gebruiken als bronbestand 

voor de componenten. 

Andere documenten zoals bijvoorbeeld: DXF, PDF of Excel die worden toegevoegd zijn voor de 

gebruikers zichtbaar onder het documenten tabblad in de gebruikersomgeving. (zie paragraaf 1.4.2) 

Het verwijderen van documenten gebeurt door te klikken op het prullenbak icoon.  

3.2.5 Adressen 

Door op  te klikken krijgt u een lijst adressen te zien van netbeheerders. Deze lijst wordt 

geleverd bij de Klic-melding en automatisch ingeladen op de pagina. U kunt deze adressen ook zien in 

de gebruikersomgeving (paragraaf 1.4.2). De lijst is niet te bewerken. 
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3.3 Bijwerken online omgeving 

 

Wanneer er een wijziging is aangebracht aan de componenten moet de server bijgewerkt worden om 

de aanpassingen zichtbaar te maken in de gebruikersomgeving.  

Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden: (A-D) 

A  Werkt de online versie bij, door alleen aangepaste lagen bij te 
werken. 

B 
 

Deze functie zorgt ervoor dat alles opnieuw wordt ingeladen 
in de online versie. Deze actie kost meer tijd. 

C 

 

Middels deze knop worden de lopende acties onderbroken. 

Zodra er op een actie is gedrukt zal in de onderstaande balk het proces gaan lopen. Eventuele 

foutmeldingen zullen hier te zien zijn. Als de actie is voltooid komt er “<<DONE>>”te staan. Op dat 

moment zijn de wijzigingen voor de gebruiker te zien. 

 

 


