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1 Inleiding 

1.1 Doel en gebruikers 

Deze handleiding geeft uitleg over het gebruik van het Mutatie Meld Systeem (MMS). Deze 
handleiding is geschreven voor bronhouders, medewerkers van marktpartijen, medewerkers van het 
SVB-BGT en beheerders. 

1.2 Overzicht van het systeem 

Het MMS bestaat uit een webapplicatie waar gebruikers op kunnen inloggen en een onderliggende 
productiedatabase. De webapplicatie biedt de gebruikers een loket waar zij aan hun organisatie 
toegekende terugmeldingen kunnen inzien en behandelen, eigen mutatiemeldingen kunnen 
vastleggen, meldingen kunnen bundelen in opdrachten en inzicht krijgen in hun werkvoorraad. 

De productiedatabase is bedoeld voor de opslag van gegevens, en bepaalde bestanden. Gedurende 
het verwerkingsproces worden door de productiedatabase berichten over de status van de verwerking 
naar de webapplicatie en eventueel organisaties verzonden en waar nodig aan de gebruikers 
getoond.  

1.3 Over deze handleiding 

In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende aanduidingen: 

Schermnamen  : tussen dubbele aanhalingstekens “” , bijvoorbeeld “Mutatiemeldingen” 
Namen van tabbladen : tussen enkele aanhalingstekens ‘’  , bijvoorbeeld ‘Bestanden’ 
Namen van knoppen : tussen rechte haken [ ]   , bijvoorbeeld [Opslaan] 
Status   : tussen enkele aanhalingstekens ‘’ , bijvoorbeeld ‘Opgevoerd’ 
Veldnamen  : tussen dubbele aanhalingstekens ‘’ , bijvoorbeeld “Nummer” 
Veldwaarden  : tussen enkele aanhalingstekens ‘’ , bijvoorbeeld ‘B00000001’ 

1.4 Conventies 

Veel schermen worden in dit document beschreven aan de hand van een schermafdruk. De rode 
draad is steeds de voortgang in het proces. Per scherm wordt aangegeven voor welke gebruikers het 
bedoeld is. Tevens wordt bij de schermen een overzicht gegeven van de velden, hun type en de 
bijbehorende waarde die kan worden opgegeven. 
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2 Algemeen – gebruik van interactief rapport 

Het MMS is een webapplicatie. Het is opgebouwd uit meerdere schermen, die samen een 
menustructuur vormen. Een aantal schermen is ontwikkeld als zogenaamd interactief rapport, 
waardoor gebruikers in staat worden gesteld een overzicht aan te passen naar eigen voorkeur of 
behoefte. In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving gegeven hoe de gebruiker een interactief 
rapport naar eigen voorkeur kan inrichten. 
 

Een interactief rapport is te herkennen aan een zoekbalk en een Acties-knop boven in het scherm. De 
gebruiker kan hier kolommen selecteren, filters definiëren, sortering opgeven, gegevens 
samenvoegen en groeperen.  

 

Figuur 1 Zoekbalk 

Een interactief rapport biedt veel handige functionaliteit. De belangrijkste mogelijkheden beschrijven 
we hier onder, maar het interactieve rapport biedt zelf ook een Help-optie waarin een gebruiker de 
mogelijkheden kan nalezen (zie paragraaf 2.2.8). 

2.1 Zoekbalk 

De gebruiker kan met behulp van de zoekbalk zoekfilters definiëren. In de tekstbalk kan een 
zoekcriterium worden opgegeven. Dit zoekcriterium kan worden toegepast op de gehele rij of op een 
specifieke kolom. Met het vergrootglas links van het zoekveld kan men aangeven welke specifieke 
kolom moet worden doorzocht of dat het geldt voor alle kolommen. Aan het opgegeven zoekcriterium 
worden automatisch wild cards toegevoegd. Met een  klik op de knop [Go] wordt de filteractie 
uitgevoerd. 
Als een gebruiker bijvoorbeeld rijen wil zien waarvoor geldt dat ergens in een kolom de tekst ‘Maas’ 
voorkomt, dan specificeert hij dat als volgt: 

 
Figuur 2 Te kiezen filters van de zoekbalk 
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Opgegeven filters worden onder de zoekbalk getoond en kunnen met behulp van een vinkje ‘aan’ of 
‘uit’ worden gezet. Door te klikken op het kruisje achter het zoekcriterium, wordt het filter verwijderd. 
Gedefinieerde filters kunnen met behulp van het driehoekje worden verborgen. 

 
Figuur 3 Toegepaste filter 

2.2 Acties-menu 

Onder de knop [Acties] bevindt zich het Acties-menu, waarvan de opties gebruikt kunnen worden om 
de lay-out van het interactieve rapport aan te passen. 

 
Figuur 4 Actiemenu 

2.2.1 Selecteer kolommen 

De optie ‘Selecteer kolommen’ wordt gebruikt om te bepalen welke kolommen moeten worden 
getoond. In een dialoogscherm kan de gebruiker aangegeven welke kolommen getoond moeten 
worden en in welke volgorde. De gebruiker kan de kolomnamen rangschikken onder ‘Niet tonen’ en 
‘Getoond op rapport’ met behulp van de pijltoetsen tussen deze twee categorieën en de pijltoetsen 
helemaal rechts in het dialoogvenster zijn voor het veranderen van de volgorde.   

 

Figuur 5 Kolommen selecteren 
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2.2.2 Filteren 

Met deze filteroptie kan de gebruiker nauwkeuriger een zoekcriterium opgeven dan met de zoekbalk. 
Na het klikken op de optie ‘Filteren’ wordt een dialoogscherm geopend. Allereerst moet een kolom 
worden geselecteerd (deze hoeft niet noodzakelijk in het scherm getoond te worden), gevolgd door 
een vergelijkingsoperator en als laatste wordt een waarde opgegeven. Deze waarde is gevoelig voor 
hoofd- en kleine letters en er kunnen wildcards worden gebruikt.  

 

Figuur 6 Filter mogelijkheden 

Er wordt nu specifiek gefilterd op de waarde van één kolom. Er bestaat in dit scherm ook een filter 
type “Rij”. We raden een aan dit alleen te gebruiken als een gebruiker bekend is met de zoektaal SQL. 

2.2.3 Rijen per pagina 

Instellen van het aantal rijen dat op een scherm getoond wordt. Zijn er meer rijen dan op de pagina 
getoond kunnen worden dan is er m.b.v. pijltjes door de pagina’s te bladeren. 

2.2.4 Format 

Deze menu-optie stelt de gebruiker in staat om het rapport naar eigen voorkeur op te maken. 

 

Figuur 7 Menu-optie ‘Format’ 

2.2.4.1 Sorteren 

Hiermee kan worden opgegeven op welke kolommen gesorteerd moet worden en in welke volgorde. 
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Figuur 8 Menu-optie ‘Format’ 

2.2.4.2 Groeperen 

Wordt gebruikt om kolommen van het rapport te rangschikken per waarde van de hier getoonde linker  
kolom, daarmee wordt een zogenoemde master-detail indeling gemaakt. 

 

Figuur 9 Groeperen 
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2.2.4.3 Highlight 

Op basis van een filter worden rijen geaccentueerd met behulp van kleuren (achtergrondkleur of 
tekstkleur. 

 

Figuur 10 Highlight 

2.2.4.4 Berekenen 

Met berekeningen kan een gebruiker berekende kolommen toevoegen aan een rapport. 

2.2.4.5 Totaliseren 

Een gebruiker kan met deze optie totalen van kolomwaarden berekenen en zichtbaar maken. Totalen 
worden getoond na iedere groep en op het eind van het rapport bij de kolom waarop ze gedefinieerd 
zijn. 

2.2.4.6 Grafiek 

Een gebruiker kan 1 grafiek per interactief rapport invoegen. Na het definiëren kan een gebruiker 
schakelen tussen de grafiek en het rapport met de knoppen naast de zoekbalk. 

2.2.4.7 Groeperen op 

Met deze optie kan een gebruiker gegevens groeperen rond een waarde. 

2.2.4.8 Pivot 

Met pivot kan een gebruiker kolommen als rijen en rijen als kolommen tonen. 

2.2.5 Flashback 

De flashback optie stelt gebruikers in staat om data te bekijken zoals het was op een bepaald moment 
in het verleden. 

2.2.6 Opslaan rapport 

Met deze optie kan een gebruiker het rapport opslaan voor verder gebruik in de toekomst. De 
gebruiker moet een naam en optionele omschrijving ingeven. Met deze optie wordt niet de inhoud van 
het rapport opgeslagen, maar de manier waarop de gegevens getoond worden (sorteervolgorde, 
filters, additionele kolommen en dergelijke). Als men de inhoud van een rapport wil opslaan, dan 
gebruikt men de optie Download (2.2.9). 
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2.2.7 Reset 

Deze optie zet het rapport terug naar de standaardinstellingen. Het verwijdert alle aanpassingen die 
de gebruiker gedaan heeft. 

2.2.8 Help 

Klikken op deze optie opent een scherm waarin alle mogelijkheden van een interactief rapport worden 
toegelicht. 

2.2.9 Download 

Deze optie stelt de gebruiker in staat om de huidige resultaat-set te downloaden. Het formaat is 
afhankelijk van de installatie en kan bestaan uit CSV, XLS, PDF of RTF. 

2.2.10 Abonneer 

Gebruikers kunnen geüpdatete rapporten ontvangen wanneer zij zich abonneren op een rapport. 

2.3 Kolom-opties 

Klikken op de kolomnaam opent een menu met acties op de betreffende kolom, bijvoorbeeld klikken 
op de kolom ‘categorie’ in het scherm “Teksten” geeft het volgende kolom-menu. 

 

Figuur 11 Filter toevoegen 

Onder een knoppenbalk worden de verschillende voorkomende waarden in de kolom getoond. Met 
een klik op een van die waarden wordt een corresponderend filter toegevoegd. 

De knoppenbalk bevat de volgende functionaliteit. 

Item Omschrijving 

 
Kolom oplopend sorteren 

 
Kolom aflopend sorteren 

 
Verberg kolom 

 
Break toevoegen op basis van de verschillende waardes die 
voorkomen in de kolom 

 
Voor het zoeken in de lijst van waarden; wanneer de waarde niet 
voorkomt in de lijst, verdwijnt de lijst van waarden 

Tabel 1 Beschrijving van knoppen 
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3 Login 

3.1 Inlogscherm 

De URL: mms.stichtingsvbbgt.nl geeft het inlogscherm van de applicatie. Het is een publieke pagina 
die van buitenaf voor iedereen benaderbaar is. 
 

 
Figuur 12 Inlogscherm 

Na het invoeren van de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord kan een gebruiker inloggen. 
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3.1.1 Wachtwoord vergeten? 

Wanneer een gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, dan kan hij op de inlogpagina op “[Wachtwoord 
vergeten?]” klikken. Het scherm “Reset wachtwoord” opent (Figuur 13).  

 
Figuur 13 Scherm “Reset wachtwoord” 

Hier vult de gebruiker zijn gebruikersnaam in. Bij klik op [Reset wachtwoord] controleert MMS of de 
gebruikersnaam bestaat, actief is en een mailadres bekend is. Zo ja, dan stuurt MMS een mail naar 
het bekende mailadres met een nieuw wachtwoord. Zo niet, dan krijgt de gebruiker daar een melding 
van.  
 
De gebruiker kan met het per mail ontvangen wachtwoord inloggen in MMS. Daarna kan hij het 
wachtwoord in de applicatie aanpassen, zie paragraaf 3.3.5.1. 

3.2 Gebruikersrollen 

Aan iedere gebruiker kan één rol worden gekoppeld. De getoonde functionaliteit in de schermen van 
MMS is afhankelijk van de rol van de gebruiker. 
 
De volgende rollen worden onderscheiden: 

1.  “Gebruiker”, de standaardrol voor bronhouders. Deze rol beschikt over alle 
standaardfunctionaliteit in het MMS ten behoeve van bronhouders en hun gemachtigden 

2. “Medewerker (SVB-BGT)”, de standaardrol voor SVB-BGT medewerkers. Deze rol is 
toegespitst op de processtappen die het SVB-BGT dient uit te voeren. 

3. “Beheerder (SVB-BGT)”, de beheerrol voor het SVB-BGT. Deze rol beschikt over dezelfde 
functionaliteit als de “Medewerker” aangevuld met beheertaken als plaatsen van welkom 
teksten en het beheren van gebruikers en rollen. 

4. “Applicatiebeheerder”, dit is de rol voor beheerders van Transfer Solutions. 
5. “Medewerker marktpartij”. Dit is een rol voor medewerkers van een marktpartij die bestanden 

moeten aanleveren aan het SVB-BGT in het kader van zogenaamde facility-leveringen.  
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De naam van de standaardrol voor bronhouders (“Gebruiker”) kan tot verwarring leiden. De term 
gebruiker staat immers voor twee verschillende zaken: Een gebruiker is iemand die inlogt in het MMS, 
maar de standaardrol voor bronhouders heet ook Gebruiker. Om in deze handleiding verwarring te 
voorkomen, gebruiken we de term gebruiker voor de persoon die inlogt en de term “Gebruikersrol” 
voor de standaardrol voor bronhouders. 

3.2.1 Functies binnen een bronhoudersorganisatie 

De rol van Bronhouder (= “Gebruikersrol”) kan met betrekking voor een specifieke 
bronhoudersorganisatie door één of meerdere personen in verschillende functies worden uitgevoerd. 
Bij het opvoeren van een gebruiker in de applicatie wordt vastgelegd welke functie deze persoon voor 
de bronhouder vervult: 

- Functie Medewerker 

- Functie Gemachtigde 

- Functie Coördinator (Per bronhouder is er maar één coördinator). 

- Functie Beheerder (Per bronhouder is er maar één beheerder) 
Deze functie kan – voor de organisatie(s) waarvoor hij deze functie heeft – gebruikers en 
welkomstteksten aanmaken en beheren. Tevens kan deze gebruiker opdrachten toewijzen 
aan gebruikers binnen de organisatie(s) waarvoor hij de beheerder-functie heeft. 

3.3 Applicatiemenu 

Rechtsboven in het scherm bevindt zich het applicatie menu.  

 

Figuur 14 Applicatiemenu 

Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om direct naar te laat beoordeelde terugmeldingen te 
navigeren (paragraaf 3.3.1), actuele berichten te zien (paragraaf 3.3.2), help-teksten (per scherm) te 
tonen (paragraaf 3.3.3), deze handleiding te downloaden (paragraaf 3.3.4), het “Mijn Instellingen” 
scherm (paragraaf 3.3.5) te openen en uit te loggen (paragraaf 0). 

3.3.1 Te laat beoordeelde terugmeldingen 

Terugmeldingen moeten binnen 5 werkdagen behandeld worden. Wanneer een terugmelding langer 
dan 5 werkdagen op status ‘Geregistreerd’ staat, dan wordt deze beschouwd als te laat beoordeeld.  

Wanneer er geen te laat beoordeelde terugmeldingen zijn, dan toont de knop in de standaard kleur en 
met aantal 0. 

Wanneer er te laat beoordeelde terugmeldingen zijn, dan toont de knop in een rode kleur en het 
aantal te laat beoordeelde terugmeldingen. 

 

Figuur 15 Te laat beoordeelde terugmeldingen 

Bij klik op de knop wordt naar het overzichtsscherm Mutatiemeldingen (paragraaf 6.2) genavigeerd en 
worden de te laat beoordeelde terugmeldingen getoond. Te laat beoordeelde terugmeldingen hebben 
het veld in kolom “Melding” rood gekleurd. 

3.3.2 Berichten 

Op scherm “Dashboard” (hoofdstuk 5) worden de berichten getoond die door de beheerders zijn 
opgesteld. Deze berichten zijn ook te bekijken door te klikken op knop [Berichten] in het 
applicatiemenu. De knop toont ook het aantal actuele berichten. Bij klik op de knop wordt een pop-up 
scherm getoond met deze berichten. 
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Figuur 16 Scherm “Actuele berichten” 

3.3.3 Help 

Voor ieder scherm waar u heen navigeert in het MMS kan er een helptekst beschikbaar zijn, deze 
helptekst bekijkt u door klik op deze knop. 

3.3.4 Handleiding 

Bij klik op de knop wordt een download-dialoog geopend om deze handleiding te downloaden. 

3.3.5 Mijn instellingen 

Via knop [Mijn instellingen] wordt het scherm “Mijn Instellingen” geopend. Hier kan een gebruiker 

wijzigingen aan brengen in zijn/haar NAW-gegevens,  het wachtwoord en in het default zoomgebied. 

 

Figuur 17 Scherm "Mijn instellingen" 
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Item Omschrijving 
Voornaam Voornaam van de ingelogde gebruiker (verplicht). 

Voorvoegsels Voorvoegsels van de ingelogde gebruiker. 

Achternaam Achternaam van de ingelogde gebruiker (verplicht). 

Voorletters Voorletters van de ingelogde gebruiker. 

Geslacht Geslacht van de ingelogde gebruiker. 

Telefoonnummer Telefoonnummer van de ingelogde gebruiker. 

Mobiel nummer Mobiele telefoonnummer van de ingelogde gebruiker. 

 
Met deze knop worden wijzigingen geannuleerd. 

 

Met deze knop kunnen wijzigingen worden vastgelegd. 

 

Met deze knop wordt het scherm “Wijzig wachtwoord” geopend (eerst 
eventuele andere wijzigingen opslaan). 

 

Met deze knop wordt het scherm “Default zoomgebied” geopend (eerst 
eventuele andere wijzigingen opslaan). 

Tabel 2 Beschrijving van velden en knoppen 

3.3.5.1 Wijzig wachtwoord 

Na het klikken op de knop [Wijzig wachtwoord] wordt het volgende scherm geopend. Hier kan de 
gebruiker zijn/haar wachtwoord wijzigen.  

 

Figuur 18 Scherm "Wijzig wachtwoord" 

Item Omschrijving 
Huidige wachtwoord Huidige/oude wachtwoord. 

Nieuw wachtwoord Nieuwe wachtwoord. 

Bevestig wachtwoord Nieuwe wachtwoord (ter controle). 

 
Handhaaft het oude wachtwoord; scherm keert terug naar “Mijn 
instellingen”. 

 

Sla het nieuwe wachtwoord op; scherm keert terug naar “Mijn 
instellingen”. 

Tabel 3 Beschrijving van velden en knoppen 

3.3.5.2 Default zoomgebied 

Na het klikken op de knop [Default zoomgebied] wordt het volgende scherm geopend. Hier kan de 
gebruiker een default zoomgebied tekenen en instellen. Wanneer een gebruiker een kaartscherm 
gebruikt, wordt standaard ingezoomd op het door de gebruiker ingegeven gebied.  
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Figuur 19 Scherm "Tekenen/bekijken default zoomgebied" 

Voor het tekenen van een gebied dient de ingelogde gebruiker op de knop met het potloodje te klikken 
en vervolgens een aantal punten op de kaart zetten door het geven van een enkele klik. Om aan te 
geven dat het laatste punt getekend wordt, dient een dubbelklik gegeven te worden. Daarna kan het 
gebied opgeslagen worden. 

Item Omschrijving 

 

Toon de hele kaart. 

 

Zoomen via een box. 

 

Inzoomen. 

 

Uitzoomen. 

 

De kaart verschuiven. 

 

Een gebied tekenen. 

 
Het tekenen van het gebied wordt geannuleerd, scherm keert terug 
naar “Mijn Instellingen”. 

 

Het getekende gebied wordt voor de ingelogde gebruiker als default 
zoomgebied opgeslagen, scherm keert terug naar “Mijn Instellingen”. 

Tabel 4 Beschrijving van knoppen 

3.3.6 Uitloggen 
Bij klik op deze knop wordt de gebruiker uitgelogd uit het MMS en terug gebracht naar het 
inlogscherm.  
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4 Home 

4.1 Inleiding 

Na succesvol inloggen worden de homepagina van de applicatie en het navigatiemenu (Figuur 20 en 

Figuur 21) zichtbaar. Het uiterlijk en de functionaliteit van diverse schermen hangt sterk af van de rol 

die de gebruiker toegekend heeft gekregen. Zo is het navigatiemenu van de Beheerder SVB-BGT 

uitgebreider dan dat van een gefaciliteerde bronhouder. 

 

Figuur 20 Navigatiemenu beheerder SVB-BGT 

 

Figuur 21 Navigatiemenu gefaciliteerde bronhouder 

4.2 Scherm “Home” 

Het scherm “Home” is het scherm waar gebruikers van het MMS binnenkomen na het succesvol 

inloggen. Het scherm wordt ook geopend als de gebruiker op ‘Home’ klikt in het navigatiemenu. 

Het scherm heeft twee regio’s, de Kaart-regio wordt beschreven in paragraaf 4.2.1 en de Actie-regio 

wordt beschreven in paragraaf 0. 

4.2.1 Regio ‘Kaart’ 

Het scherm “Home” heeft een kaart waar mutatiemeldingen als bolletjes getoond worden (Figuur 22). 
Vanaf een bepaald zoomniveau worden mutatiemeldingen als een getekend vlak getoond worden 
(Figuur 23).  

 

Figuur 22 Scherm “Home” (kaart ingezoomd naar default zoomgebied) 
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Figuur 23 Scherm “Home” (kaart ingezoomd) 

Item Omschrijving 

 

Toon de hele kaart. 

 

Inzoomen. 

 

Zoomen via een box. 

 

Uitzoomen. 

 

De kaart verschuiven. 

 
Toon het default zoomgebied. 

 

Selecteren van een melding en van deze melding het scherm 
“Informatie geselecteerde melding” tonen (Paragraaf 4.2.1.1) 

 
Meldingen (1 of meer) op de kaart selecteren, om die selectie 
vervolgens via de knoppen in de actie-regio te kunnen 
wijzigen. 

 
Polygoon tekenen, waarna alle meldingen binnen of rakend 
aan deze polygoon geselecteerd worden, om die selectie 
vervolgens via de knoppen in de actie-regio te kunnen 
wijzigen. 

 
Opent scherm “Zoeken” (Paragraaf 0). 

 

Vrij zoekveld. Kies een categorie om te zoeken en vul het vrije 
tekstveld. Na drukken op [Enter] wordt een zoekactie op de 
kaart uitgevoerd. 

Tabel 5 Beschrijving van knoppen bij de kaart 

Met de check boxen in layerswitcher (rechtsboven in de kaart) kunnen meldingen getoond worden op 
basis van een statustype en kunnen verschillende ondergronden worden gekozen.   
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4.2.1.1 Scherm “Informatie geselecteerde melding” 

Toont de code, status, bronhouder van een geselecteerde melding en of het een terugmelding is. Om 
meer gedetailleerde informatie te zien, klikt de gebruiker op de knop [Details] en komt dan terecht in 
het detailscherm “Mutatiemelding” (Paragraaf 6.4.2). 
 

 

Figuur 24 Scherm "Informatie geselecteerde melding" 

Item Omschrijving 

 

Navigeert naar het detailscherm van de mutatiemelding (6.4.2). 

Tabel 6 Beschrijving van knoppen 

4.2.1.2 Scherm “Zoeken” 

In scherm “Zoeken” kan een gebruiker op de kaart zoeken op de kaart aan de hand van de 
meldingscode, adresgegevens of een coördinaat. Met de knop [Zoeken] kan een zoekopdracht 
uitgevoerd worden waarna de kaart zal dan inzoomen naar het ingevulde element. Tevens zal een 
melding worden getoond waarin staat welk van de ingevulde elementen gebruikt is om in te zoomen, 
of dat het ingevulde element niet gevonden is. Met de knop [Maak velden leeg] kunnen alle ingevulde 
gegevens worden gewist uit de zoekvelden, dit heeft geen invloed op hoe de kaart ingezoomd is. 

 
Figuur 25 Scherm "Zoeken" 

Item Omschrijving 

 

Maakt de velden leeg. 

 

Voert de zoekopdracht uit. 

Tabel 7 Beschrijving van knoppen 

 



Gebruikershandleiding – MutatieMeldSysteem (MMS)  – versie: 2.0 

© 2018 Transfer Solutions BV 21 / 70 

 
Public 

4.2.2 Actie-regio 

De linkerbalk van het scherm bevat mogelijk acties om uit te voeren rondom de meldingen. 

 

Figuur 26 Schern "Home" met mogelijkheid tot wijzigen van status van een selectie van meldingen met status ‘Voorraad’ 

Item Omschrijving 

 
Navigeert naar het scherm om een nieuwe mutatiemelding 
op te voeren (paragraaf 6.3) 

Geselecteerde meldingen (x) Toont het aantal meldingen dat geselecteerd is. Wanneer u 
hier op klikt, zoomt de kaart in naar een gebied dat precies 
deze meldingen omvat. 

 
Maakt de selectie leeg. 

 
Navigeert naar het meldingenoverzicht (paragraaf 6.2), waar 
alleen de meldingen uit uw selectie zullen worden getoond. 

 
Wanneer er een selectie van meldingen met status 
"Voorraad" is, dan is deze knop beschikbaar en kan een 
nieuwe opdracht worden gemaakt waarin deze meldingen 
automatisch worden toegevoegd (paragraaf 0). 

 

Wanneer er een selectie is gemaakt van mutatiemeldingen 
of terugmeldingen met dezelfde status, zijn hier de mogelijke 
statusovergangen te zien. De huidige status is oranje 
gekleurd. U kunt op volgende of vorige status klikken om de 
statusovergang te maken. De statusovergang is dan nog 
NIET definitief. 

 
Annuleren van statusovergangen die u heeft gemaakt voor 
de geselecteerde meldingen. 

 
Opslaan van statusovergangen die u heeft gemaakt voor de 
geselecteerde meldingen. 

Tabel 8 Beschrijving van acties 
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5 Dashboard 

5.1 Inleiding 

Het dashboard geeft een overzicht van de werkvoorraad en toont algemene, door beheerders 
instelbare berichten. 

5.2 Scherm “Dashboard” 

  

Figuur 27 Scherm "Dashboard" 

Het scherm “Dashboard” (

  

Figuur 27) heeft twee functies: 

1. Het tonen van door beheerders ingestelde actuele berichten. Deze berichten worden gebruikt 
voor bijvoorbeeld informatie over onderhoud aan het MMS of inhoudelijke mededelingen voor 
alle Bronhouders en medewerkers SVB-BGT. 

2. Het tonen van een zogenaamd dashboard. 

Het dashboard geeft een gebruiker inzicht in het aantal mutatiemeldingen en terugmeldingen die een 
handeling vereisen. Iedere regel geeft het aantal mutatiemeldingen aan per status(groep) voor de 
ingelogde gebruiker. Als op een regel in het dashboard geklikt wordt, wordt genavigeerd naar het 
mutatiemeldingenscherm “Overzicht in lijst”  (paragraaf 6.2), waar alleen de mutatiemeldingen of 
terugmeldingen van de gekozen status(groep) getoond worden.  
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6 Mutatiemeldingen 

6.1 Inleiding 

Wanneer er een wijziging plaats moet vinden op de BGT-kaart, is er sprake van een mutatie. 
Meldingen van mutaties kunnen in het “Mutatiemeldingen” scherm worden bekeken, opgevoerd en 
aangepast. Welke mutatiemeldingen getoond worden hangt af van de rechten van de ingelogde 
gebruiker en tot welke bronhouder hij/zij behoort.  

De tab ‘Mutatiemeldingen’ in het navigatiemenu navigeert naar het scherm “Overzicht in lijst” 
(paragraaf 6.2.1)  waar de mutatiemeldingen in lijstvorm worden getoond. De mutatiemeldingen 
kunnen ook op de kaart worden bekeken op het “Home”-scherm (paragraaf 4.2).  

Het submenu “Bulk import via CSV” navigeert naar het scherm “Bulk imports” (paragraaf 0), een lijst 
van CSV bestanden die zijn ingelezen via de import functionaliteit. Tevens kan men vanuit dat scherm 
een nieuwe import van een CSV bestand starten. 

Het submenu “Bulk export” navigeert naar het scherm “Bulk export” (paragraaf 6.6), een scherm waar 
men kan kiezen welke meldingen men naar een gekozen bestandsformaat wil laten exporteren. 

6.2 Scherm “Overzicht in lijst” 

Het scherm “Overzicht in lijst” (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) toont een overzicht van m
utatiemeldingen, in lijstvorm. Tevens kan de gebruiker vanaf dit scherm diverse actie uitvoeren vanuit 
de actie-regio, op een gelijke manier zoals op scherm “Home”. 

Het scherm heeft twee regio’s, de ‘Overzicht’-regio wordt beschreven in paragraaf 6.2.1 en de Actie-

regio wordt beschreven in paragraaf 6.2.2 .  

 

Figuur 28 Scherm "Overzicht in lijst" 

6.2.1 Regio ‘Overzicht’ 

Toont een overzicht van mutatiemeldingen in een interactief rapport. 

Standaard zijn op het scherm al twee filters toegepast: 

1. Het filter “Open = ‘Ja’” dwingt af dat de getoonde meldingen nog niet zijn afgerond of 
afgewezen.  

2. Het filter “Eigen = ‘Ja’” zorgt voor het tonen van slechts die mutatiemeldingen die horen bij de 
bronhouder of marktpartij waarbij ingelogde gebruiker werkzaam is.  

Door deze filters uit te vinken, kunnen alle mutatiemeldingen in het MMS bekeken worden.  
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Daarnaast staat standaard de optie ‘Hoofdrapport’ geselecteerd, wat ervoor zorgt dat iedere 
mutatiemelding op een eigen regel staat. Er kunnen nog twee andere rapporten gekozen worden: 

1. ‘Aantallen per week’: toont het aantal geregistreerde meldingen per week (gegroepeerd op 
weeknummer en jaar van de datum registratie) 

2. ‘Aantallen per status’. Toont het aantal meldingen gegroepeerd op status 

Item Omschrijving 

 
Klik hier om een melding te bekijken of te wijzigen (paragraaf 6.4) 

Checkbox Een aangevinkte melding is/wordt toegevoegd in een selectie van meldingen 
waarmee acties in de Actie-regio kunnen worden uitgevoerd. 

Melding Code van de mutatiemelding. 
Terugmeldingen (“Terug” = ‘Ja’) die langer dan 5 werkdagen op status 
"Geregistreerd" staan hebben het veld ‘Melding’ rood gekleurd.  

Terug Indicatie of het een terugmelding betreft . 

Betreft Omschrijving van de melding. 

Status De status van de melding. 

Type melding Het type van de melding. 

Toelichting Toelichting van de melding. 

Referentiecode Referentiecode van de melding. 

Registratie De datum waarop de melding is toegevoegd aan MMS. 

Open Indicatie of de melding openstaand is. 

Eigen Indicatie of de melding behoort tot de ingelogde gebruiker. 
Tabel 9 Beschrijving kolommen in overzicht 

6.2.2 Actie-regio 

De linkerbalk van het scherm (Figuur 29) bevat mogelijk acties om uit te voeren rondom de meldingen. 

 

Figuur 29 Scherm "Overzicht in lijst" met mogelijkheid tot wijzigen van status van een selectie met status ‘Voorraad’ 
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Item Omschrijving 

 
Navigeert naar het scherm om een nieuwe mutatiemelding 
op te voeren (paragraaf 6.3) 

Geselecteerde meldingen (x) Toont het aantal meldingen dat geselecteerd is Wanneer u 
hier op klikt, toont het overzicht alleen de meldingen uit uw 
selectie. 

 
Maakt de selectie leeg. 

 
Navigeert naar scherm “Home” (paragraaf 4.2), waar de 
meldingen uit uw selectie in de kaart zullen worden getoond. 

 
Wanneer er een selectie van meldingen met status 
"Voorraad" is, dan is deze knop beschikbaar en kan een 
nieuwe opdracht worden gemaakt waarin deze meldingen 
automatisch worden toegevoegd (paragraaf 0).  

 

Wanneer er een selectie is gemaakt van mutatiemeldingen 
of terugmeldingen met dezelfde status, zijn hier de mogelijke 
statusovergangen te zien. De huidige status is oranje 
gekleurd. U kunt op volgende of vorige status klikken om de 
statusovergang te maken. De statusovergang is dan nog 
NIET definitief. 

 
Annuleren van statusovergangen die u heeft gemaakt voor 
de geselecteerde meldingen. 

 
Opslaan van statusovergangen die u heeft gemaakt voor de 
geselecteerde meldingen. 

Tabel 10 Beschrijving van acties 

6.3 Mutatiemelding toevoegen 

Om een mutatiemelding toe te voegen, dient men op de knop [+ Nieuwe melding] te klikken in de 

actieregio op het scherm “Overzicht in lijst” (paragraaf 6.2) of in het kaartschermscherm “Home” 

(paragraaf 4.2). Vervolgens opent het onderstaande scherm.  

 

Figuur 30 Scherm "Mutatiemelding toevoegen", regio ‘Locatie’ 

 
Het scherm bestaat uit meerdere regio’s. Links bevindt zich de Actie-regio (paragraaf 6.3.3) met 
enkele knoppen. Rechts bevindt zicht het invoer scherm. Dit bestaat ook uit meerdere regio’s, 
respectievelijk ‘Locatie’ (paragraaf 6.3.1) en ‘Melding’ (paragraaf 6.3.2). Deze regio’s kunnen ingeklapt 
worden middels het pijltje links in de titelbalk van de regio. 
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6.3.1 Regio ‘Locatie’ 

In de regio ‘Locatie’ (Figuur 30) kan men de locatie van de melding aangeven. Het is verplicht om een 
locatie op te geven. 

Item Omschrijving 

 

Toon de hele kaart. 

 

Zoomen via een box. 

 

Inzoomen. 

 

Uitzoomen. 

 

De kaart verschuiven. 

 

Middels deze knop trekt de gebruiker een polygoon om het gebied 
van de melding aan te geven. 

 
Opent scherm “Zoeken” (Paragraaf 0). 

Tabel 11 Beschrijving van knoppen 

6.3.2 Regio ‘Melding’ 

In de regio ‘Melding’ (Figuur 31) staan velden die moeten of kunnen worden ingevuld voor het 
opvoeren van de melding. 

 
Figuur 31 Scherm "Mutatiemelding toevoegen", regio ‘Melding’ 

 

Item Omschrijving 
Terugmelding? Read only. Een handmatig opgevoerde melding kan allen een 

bronhoudermelding zijn. Terugmeldingen komen vanuit het TMS 
van Kadaster. 

Betreft (verplicht) Een keuzelijst met omschrijvingen van verschillende soorten 
mutatiemeldingen. 

Type (verplicht) Een keuzelijst van typeringen van meldingen, ter indicatie voor de 
inwinning. 

Toelichting Een vrij tekst vak waarin de gebruiker een nadere omschrijving 
van de mutatiemelding kan plaatsen. 

Bronhouder (verplicht) De bronhouder betrokken bij de mutatiemelding.  

Datum Waarneming (verplicht) Datum waarop de mutatie is waargenomen. 

Datum Gepland Verwerkt De verwachte einddatum van de mutatiemelding. 
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Item Omschrijving 
Opmerkingen Hier kan een opmerking ingevuld worden die ter informatie dient 

voor de inwinnende partij. 

Oppervlakte (m2) Het geschatte oppervlakte van de mutatiemelding. 

Gewenste wijze Inwinning Keuzelijst van manieren waarop de mutatiemelding gewenst wordt 
te worden ingewonnen. 

Tabel 12 Beschrijving van velden 

6.3.3 Actie-regio 
De linkerbalk van het scherm bevat mogelijk acties om uit te voeren rondom de meldingen. 

Item Omschrijving 

 
Annuleren van de invoer. 

 
Slaat de melding op en scherm voor het bekijken/wijzigen 
van melding wordt geopend (paragraaf 6.4) 

 
Slaat de melding op en het scherm wordt leeg gemaakt om 
gelijk een nieuwe melding te kunnen opvoeren. 

Tabel 13 Beschrijving van acties 

6.4 Melding bekijken en wijzigen 

Om een melding te kunnen bekijken of wijzigen dient de ingelogde gebruiker in het scherm “Overzicht 
in lijst” (paragraaf 6.2) op één van de meldingen te klikken, bij het kaartschermscherm “Home” 
(paragraaf 4.2) een melding te selecteren en op [Details] te klikken, bij het detailscherm “Opdracht” 
(paragraaf 7.4.3) op een gekoppelde melding te klikken of na de opvoer van een mutatiemelding 
(paragraaf 6.3) op [Opslaan] te klikken. Vervolgens opent het detailscherm (Figuur 32) van de 
gekozen melding. Dit scherm bestaat uit vijf regio’s:  

Aan de rechterzijde: 
1. Locatie (paragraaf 6.4.1),  
2. Melding (paragraaf 6.4.2),  
3. Bestanden (paragraaf 6.4.3) en  
4. Statusoverzicht (paragraaf 6.4.4). 

Deze regio’s kunnen ingeklapt worden middels het pijltje links in de titelbalk van de regio. 
 
Aan de linkerzijde: 

5. Actie-regio (paragraaf 0) 

6.4.1 Regio ‘Locatie’ 

 

Figuur 32 Scherm "Melding bekijken/wijzigen", regio 'Locatie' 

Deze regio werkt identiek als in het opvoerscherm voor een mutatiemelding, zie paragraaf 6.3.1. 
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6.4.2 Regio ‘Melding’ 

In de regio ‘Melding’ (Figuur 33) is alle informatie over de melding weergegeven. Behalve de items die 
bij het toevoegen konden worden ingevuld, is een aantal items extra weergegeven. Sommige items 
zijn, o.a. afhankelijk van indicatie terugmelding en status, door de gebruiker te wijzigen, andere 
nieuwe items tonen alleen informatie. Ook is een extra aantal knoppen beschikbaar. 

 

Figuur 33 Scherm "Melding bekijken/wijzigen", regio 'Melding' 

  

Item Omschrijving 
Nummer Read only. Het nummer van de melding. 

Terugmelding? Read only. Een handmatig opgevoerde melding kan allen een 
bronhoudermelding zijn. Terugmeldingen komen vanuit het TMS van 
Kadaster. 

Betreft (verplicht) Een keuzelijst met omschrijvingen van verschillende soorten 
meldingen. 

Type (verplicht) Een keuzelijst van typeringen van meldingen, ter indicatie voor de 
inwinning. 

Toelichting Een vrij tekst vak waarin de gebruiker een nadere omschrijving van 
de melding kan plaatsen. 

Bronhouder Read only. De bronhouder betrokken bij de melding. 

Toelichting status Een toelichting bij de status van de melding. 

Datum Waarneming Datum waarop de mutatie is waargenomen. 

Datum registratie Read only. De datum waarop de melding in het MMS is toegevoegd. 

Gebruiker laatste wijziging Read only. De naam van de gebruiker weer die als laatste een 
wijziging aan de betreffende melding gedaan heeft. 

Datum laatste wijziging Read only. De datum waarop de laatste wijziging aan de betreffende 
melding is gedaan. 

Datum ingewonnen Read only. De datum waarop de status van de melding op 
“Ingewonnen” wordt gezet. 

Datum Gepland Verwerkt De verwachte einddatum van de melding. 

Opmerkingen Hier kan een opmerking ingevuld worden die ter informatie dient voor 
de inwinnende partij. 

Oppervlakte (m2) Het geschatte oppervlakte van de melding. 

Gewenste wijze inwinning Keuzelijst van manieren waarop de melding gewenst wordt te worden 
ingewonnen. 

Onderdeel van opdracht Indicatie of  de melding gekoppeld is aan een opdracht. Indien 
gekoppeld, dan staat hier een link naar de betreffende opdracht. 
Hierop kan geklikt worden om naar de opdracht te gaan (paragraaf 
7.4). 
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Item Omschrijving 

 
Opent een scherm waar de gebruiker, in plaats van een gebied te 
tekenen, een geometrisch data van een gebied (gml-file) kan 
uploaden. 

 
Downloadt een gml-file met daarin de geometrische data van het 
getekende gebied. 

Tabel 14 Beschrijving van velden en knoppen 

6.4.2.1 Gebied uploaden 

Wanneer op de knop [Ligging uploaden] wordt geklikt, opent een scherm (Figuur 34) waar de 
gebruiker een gml-bestand kan uploaden. Het bestand kan worden geselecteerd door op [Bestand 
kiezen] te klikken of een file op deze knop te slepen. Het bestand moet aan een bepaald format 
voldoen. Links is een optie om een voorbeeld te downloaden. 

 

Figuur 34 Scherm "Gebied uploaden" 

6.4.2.2 Gebied downloaden 

De knop [Download GML]  laat gebruikers een gml-file downloaden met daarin de geometrische data 
van het getekende gebied waar de melding over gaat. Deze functie biedt gebruikers de mogelijkheid 
om binnen BRAVO gemakkelijk een abonnement te nemen op het getekende gebied. Daartoe dient bij 
BRAVO op het tabblad ‘Abonnementen’ een gebied geopend te worden en op de knop [Gebied 
uploaden] geklikt te worden. Vervolgens kan de gml-file geselecteerd en geüpload worden. 

6.4.3 Regio ‘Bestanden’ 

In de regio ‘Bestanden’ (Figuur 35) worden bestanden getoond die gekoppeld zijn aan de betreffende 

melding. Bestanden kunnen worden toegevoegd door op de knop [+ Nieuw bestand] te klikken.  

 

Figuur 35 Scherm "Melding bekijken/wijzigen", regio’s 'Bestanden' en ‘Statusoverzicht’ 

Item Omschrijving 
Naam De naam van het bestand. 

Aangemaakt De datum aan waarop het bestand is toegevoegd aan de melding. 

Door De naam van de gebruiker die het bestand toegevoegd heeft. 
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Item Omschrijving 
Mimetype Het type bestand. 

Url De URL, bij een bestand op het internet, waar het te vinden is. 
Tabel 15 Beschrijving van kolommen in overzicht 

Bij klik op knop [+ Nieuw bestand] opent een pagina waar het bestand vanaf de lokale schijf 

toegevoegd kan worden (Figuur 36). Er kan ook gekozen worden om een URL toe te voegen dat 

verwijst naar een bestand op het internet. Belangrijk is dan dat de hele url wordt ingevuld.  

 

Figuur 36 Scherm "Bestand" 

Dit scherm opent ook als er in regio ‘Bestanden’ op een bestaand bestand geklikt wordt. Nu is er de 

mogelijkheid om, in het geval van een bestand, het bestand te downloaden door op de naam van het 

bestand te klikken achter ‘Download’ of om, in het geval van een url, naar de url te navigeren door op 

de link te klikken achter ‘Ga naar’.  

Knop [Annuleren] sluit het scherm zonder de toevoeging of wijzigingen op te slaan. 

Knop [Opslaan] slaat de toevoeging of wijzigingen in het bestand op. 

Knop [Verwijderen]  verwijderd het  bestand. Deze knop is alleen zichtbaar bij al eerder opgeslagen 

bestaande bestanden. 

6.4.4 Regio ‘Statusoverzicht’ 

In de regio ‘Statusoverzicht’ (Figuur 35) wordt getoond wat de huidige status van de melding is en 

welke statussen en toelichtingen deze gehad heeft. Er kan niets gewijzigd worden. 

Item Omschrijving 
# Het volgnummer van de status. 

Status De beschrijving van de status. 

Toelichting Een eventuele toelichting bij de status. 

Aangemaakt De datum en tijd weer waarop de melding de betreffende status kreeg. 

Door De naam van de gebruiker die de melding naar die status zette. 

Tabel 6.4.4b. Beschrijving van kolommen. 
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6.4.5 Actie-regio 

De linkerbalk van het scherm (Figuur 37) bevat mogelijk acties om uit te voeren rondom de melding. 

 

Figuur 37 Scherm "Melding bekijken/wijzigen", Actie-regio 

Item Omschrijving 

 

Hier zijn de mogelijke statusovergangen te zien. De huidige 
status is oranje gekleurd. U kunt op volgende of vorige 
status klikken om de statusovergang te maken. De 
statusovergang is dan nog NIET definitief. 

 
Indien zichtbaar, verwijdert u hiermee de melding. 

 
Annuleren van statusovergangen of andere wijzigingen die u 
heeft gemaakt voor de melding. 

 
Opslaan van statusovergangen of andere wijzigingen die u 
heeft gemaakt voor de melding. 

Tabel 16 Beschrijving van acties 



Gebruikershandleiding – MutatieMeldSysteem (MMS)  – versie: 2.0 

© 2018 Transfer Solutions BV 33 / 70 

 
Public 

6.5 Scherm “Bulk import via CSV” 

Om een lijst van mutatiemeldingen in een keer te kunnen opvoeren is het mogelijk om via een CSV 
(comma seperated values) bestand mutatiemeldingen te kunnen importeren in MMS. 

Het scherm “Bulk import via CSV” (Figuur 38) toont een overzicht van CSV bestanden die zijn getracht 
in te importeren. Standaard ziet u op het scherm de bestanden die zijn geïmporteerd door de 
bronhouder waarbij ingelogde gebruiker werkzaam is.  

Om een bestand te importeren dient de ingelogde gebruiker in het scherm “Bulk imports via CSV” 
(Figuur 38) op de knop [Importeer een CSV-bestand] te klikken. Vervolgens opent het scherm “Upload 
bestand” (paragraaf 6.5.1). In dit scherm start de gebruiker het proces om een CSV bestand te 
importeren. Het proces omvat vier schermen, welke beschreven worden in de paragrafen 6.5.1 t/m 
6.5.4. 

 

Figuur 38 Scherm "Bulk imports" 

Item Omschrijving 
Datum import Datum waarop het bestand getracht is te importeren 

Bronhouder De bronhouder waarvoor de ingelogde gebruiker die de import uitvoerde 
werkzaam is 

Bestandsnaam Naam van het bestand dat getracht is te importeren 

Aantal 
mutatiemeldingen in 
bestand 

Het totaal aantal mutatiemeldingen dat het bestand bevatte 

Aantal opgevoerd Het aantal mutatiemeldingen uit het bestand dat is opgevoerd als nieuwe 
mutatiemeldingen 

Aantal gewijzigd Het aantal mutatiemeldingen uit het bestand dat heeft geleid tot update van 
bestaande mutatiemeldingen 

Aantal mislukt Het aantal mutatiemeldingen uit het bestand dat niet kon worden opgevoerd 
Tabel 17 Beschrijving van kolommen 
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6.5.1 Stap 1: Uploaden bestand 

In dit scherm (Figuur 39) begint het proces van de import. De items op het scherm geven u de 
informatie hoe een te importeren bestand eruit hoort te zien. In paragraaf 6.5.1.1 vind u een 
uitgebreide beschrijving van het bestandsformaat. 

Op dit scherm kiest u met de [Browse…] knop een bestand, dat aan de formaat-regels van de import 
voldoet. Vervolgens klikt u op [Volgende].  

De knop [Annuleren] navigeert terug naar scherm “Bulk imports via CSV” (paragraaf 6.5). 

Na het klikken op [Volgende] wordt het bestand ingelezen en opent scherm “Mapping naar tabel” 
(paragraaf 6.5.2). 

 

Figuur 39 Scherm "Uploaden bestand" 

 

Item Omschrijving 
Import vanuit Geeft aan dat een comma seperated values bestand moet worden 

aangeleverd met extensie .csv of .txt 

Bestand Met de knop [Browse…] kiest u het te importeren bestand 

Kolomscheidingsteken Kolomwaarden moeten met een ; worden gescheiden 

Kolomwaarden 
omsloten door 

Kolomwaarden kunnen worden omsloten door “ 

Eerste rij moet 
kolomnamen bevatten 

De eerste rij in het te importeren bestand moet de kolomnamen bevatten 

File Character Set Het bestand moet in UTF-8 format worden aangeleverd 

Status na import Geïmporteerde mutatiemeldingen krijgen allen de status ‘Voorraad’ 
Tabel 18 Beschrijving van items 

Ieder item bevat een help-scherm met extra informatie.  
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6.5.1.1 Format van het te importeren bestand 

Een te importeren bestand moet voldoen aan het volgende formaat. Onderstaand een tabel met de 
verschillende kolommen die in het bestand moeten zitten. 

Veld Type Waarde 
verplicht? 

Omschrijving 

bestandtype A(3) Ja Bestand type, gebruik IMP voor Import 

organisatie A(5) Ja Code voor de organisatie, zoals bekend in 
MMS 

code A(50) Nee Leeg voor nieuwe meldingen. 
Gevuld wanneer het een update  op een 
bestaande melding betreft. 

ref_code A(50) Ja Unieke code van de melding in het systeem 
van bronhouder / aannemer 

ref_groep A(50) Nee Vrij veld op basis waarvan de organisatie 
meldingen kan groeperen, zodat deze in 
MMS als b.v. als groep aan een opdracht 
kunnen worden toegekend  

betreft A(100) Ja  

toelichting A(2000) Nee Algemene toelichting van de 
mutatiemelding 

melding_type A(30) Ja  

toelichting_status A(200) Nee Toelichting bij de status van de 
mutatiemelding 

naam_aanmelder A(100) Ja  

email_aanmelder A(100) Ja  

object_id A(38) Nee  

object_type A(3) Nee  

opmerking_inmeter A(100) Nee  

oppervlakte N(10) Nee Geschatte oppervlakte in gehele m2. 

aantal_detailpunten N(10) Nee  

wijze_inwinning A(30) Nee  

datum_waarneming D Ja  

datum_ingewonnen D Nee  

datum_gepland_verwerkt D Nee  

geometrie G Ja Geometrie in WKT (well know text) formaat 
Tabel 19 Beschrijving van kolommen in het importbestand 

In de bestands beschrijvingen worden de volgende conventies gebruikt: 

• A = Alfanumeriek, gevolg door maximaal aantal posities 

• N = Numeriek, gevolg door maximaal aantal posities, eventueel gevolgd door een punt en een 

maximaal aantal decimale posities 

• D = Datum 

• G = Geometrie 

Verder moet aan de volgende conventies worden voldaan: 

• Er is kolom informatie op de eerste regel opgenomen: 

"BESTANDTYPE";"ORGANISATIE";"CODE";"REF_CODE";"REF_GROEP";"BETREFT";"

TOELICHTING";"MELDING_TYPE";"TOELICHTING_STATUS";"NAAM_AANMELDER";"EM

AIL_AANMELDER";"OBJECT_ID";"OBJECT_TYPE";"OPMERKING_INMETER";"OPPERVL

AKTE";"AANTAL_DETAILPUNTEN";"WIJZE_INWINNING";"DATUM_WAARNEMING";"DAT

UM_INGEWONNEN";"DATUM_GEPLAND_VERWERKT";"GEOMETRIE" 

• de kolom separator is een punt-komma (;). Dit teken kan dus niet gebruikt worden in tekst 

velden zoals b.v. de toelichting, tenzij de tekst van dat veld omsloten wordt door "s. 

Bijvoorbeeld: "Dit; is een tekst" 

• Een kolomwaarde kan optioneel omsloten worden door ". Hierdoor is het mogelijk om enters, 

maar ook om de punt-komma in een kolomwaarde op te nemen. Bijvoorbeeld: 
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"Dit is; een 

tekst in 1 kolomwaarde" 

• Indien er bij een veld geen waarde wordt geleverd, dan moet wel de kolom separator worden 

opgenomen (met uitzondering van de laatste kolom van de regel). Er kunnen dus 2 (of meer) 

opeenvolgende kolom separators op een regel staan (b.v. : "xxx";;"yyy"). 

• De encoding van het bestand is UTF-8 

• Het bestand wordt ongezipt aangeleverd, met de extensie .txt of .csv 

• Datum-waarden mogen zowel met als zonder tijd component worden aangeleverd. 

Het gebruikte formaat is : YYYYMMDDHH24MI 

Voorbeeld 1 -  11 mei 2016 wordt 20160511 

Voorbeeld 2 -  5 november 2016, 12:34 wordt: 201611051234 

• Decimaal scheidingsteken is een komma (“,”), er worden geen tekens gebruikt tussen de 

duizendtallen.  

• Voor coördinaten kan het Well Known Text (WKT)-format worden gebruikt met de punt als 

decimaal-scheidingsteken, met maximaal 3 decimalen. 

o Voorbeeld :  

POLYGON ((142649.0 455775.0, 136198.0 460936.0, 136198.0 

455345.0, 142649.0 455775.0))  

POINT (164958.3356 565308.502) 

o Het default SRID van de uit te wisselen geometrie is 28992 (Rijks Driehoek stelsel) 

o De typen POINT, LINE, POLYGON worden geaccepteerd als geometrie. 

6.5.2 Stap 2: Mapping naar tabel 

Wanneer het bestand succesvol is ingelezen, dan staat op dit scherm de inhoud van het bestand, en 
zijn de kolomwaarden (vanwege het aanwezig zijn van de kolomnamen in de eerste regel van het 
bestand) automatisch gemapt naar de juiste kolommen. De gebruiker controleert hier of de gegevens 
van het bestand inderdaad netjes zijn geïmporteerd en juist zijn gemapt. 

Als er fouten zijn, dan klikt de gebruiker op [Vorige] om een nieuwe upload-poging te doen op scherm 
“Uploaden bestand” (6.5.1), of op [Annuleren] om terug naar scherm “Bulk imports via CSV” (6.5) te 
gaan. 

Indien de gegevens juist zijn, dan klikt de gebruiker op [Volgende] en opent scherm “Validatie van 
gegevens” (paragraaf 6.5.3). 

 

Figuur 40 Scherm "Mapping naar tabel" 
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6.5.3 Stap 3: Validatie van gegevens 

Na het klikken op [Volgende] op scherm “Mapping naar tabel”, worden de regels werkelijk gemapt op 
de meldingen-tabel van MMS. Dit scherm zal het tonen als er in deze fase al iets mis gaat.  

Als er iets mis gegaan is, dan kan de gebruiker klikken op [Vorige] om iets in de mapping te wijzigen 
(paragraaf 6.5.2) als dat het probleem is, of anders klikken op [Annuleren]  om terug te gaan naar 
scherm “Bulk imports via CSV” (paragraaf 6.5).  

Als alles er goed uit ziet, klik dan op [Voer de gegevens op als mutatiemeldingen]. 

 

Figuur 41 Scherm "Validatie van gegevens" 

Na het klikken op [Voer de gegevens op als mutatiemeldingen] komt de volgende melding: 

 

Figuur 42 Melding na klikken op [Voer de gegevens op als mutatiemeldingen] 

De gebruiker klikt op [Cancel] om te annuleren en op het scherm te blijven.  

Wanneer de gebruiker op [OK] klikt, dan zullen de rijen werkelijk worden ingevoerd en zal scherm 
“Toon de resultaten” (paragraaf 6.5.4) getoond worden. 
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6.5.4 Stap 4: Toon de resultaten 

Dit scherm toont een tabel met het resultaat van de werkelijke import. Regels die niet goed konden 
worden ingevoerd worden onder de tabel getoond met de foutmelding. 

Tevens kan men hier kiezen uit een aantal opties om met de opgevoerde mutatiemeldingen verder te 
gaan. 

 

Figuur 43 Scherm "Toon de resultaten" 

Item Omschrijving 
Inserted 
Row(s) 

Het aantal rijen uit het bestand dat als nieuwe mutatiemeldingen is ingevoerd 

Updated 
Row(s) 

Het aantal rijen uit het bestand dat op basis van de kolom “Code” kon worden 
gematched met bestaande mutatiemeldingen daar een update op heeft gedaan 

Failed 
Row(s) 

Het aantal rijen uit het bestand dat niet kon worden ingevoerd of tot een update kon 
leiden 

To be 
Reviewed 
Row(s) 

Het aantal rijen uit het bestand waarvan de import niet kon bepalen wat er mee te 
doen 

Tabel 20 Betekenis resultaat tabel 

In regio ‘Kies uw vervolgactie’ kunt u de gewenste vervolgactie kiezen en klikt u op [Afronden].  

Er zijn drie mogelijke opties: 

1. 'Normaal afronden - geen vervolgactie' 
U keert na [Afronden] terug naar scherm “Bulk imports”, waar het bestand nu ook bij staat en 
het resultaat dat de gebruiker net in de resultatentabel heeft gezien. 

2. 'Geïmporteerde mutatiemeldingen toevoegen in nieuwe selectie in overzicht 
mutatiemeldingen' 
U navigeert na [Afronden] naar het meldingenoverzicht, waarbij de door u geïmporteerde 
meldingen aangevinkt zijn. 

3. 'Geïmporteerde mutatiemeldingen toevoegen aan bestaande selectie in overzicht 
mutatiemeldingen' 
U navigeert na [Afronden] naar het meldingenoverzicht, waarbij de door u geïmporteerde 
meldingen ook aangevinkt zijn naast de meldingen die al aangevinkt waren. 
Deze optie is alleen zichtbaar als u in het meldingenoverzicht al een een of meer meldingen 
aangevinkt had in een selectie, voordat u aan de import begon.  
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6.6 Scherm “Bulk export” 

Het scherm “Bulk export” (Figuur 44) toont een scherm waarmee de gebruiker een selectie kan maken 
van de meldingen die men naar een CSV bestand wil laten exporteren.  

 

Figuur 44 Scherm “Bulk export naar CSV” 

Item Omschrijving 
Type export Hier kunt u kiezen tussen opties ‘Mutatiemeldingen’, ‘Terugmeldingen’ en 

‘Meldingen uit opdracht’. De optie ‘Meldingen uit opdracht’ maakt veld 
“Opdracht” beschikbaar. 

Open meldingen? Wilt u alleen open meldingen exporteren? 

Eigen meldingen? Wilt u alleen eigen meldingen exporteren? 

Opdracht Shuttle-box, beschikbaar als bij “Type export” voor optie ‘Meldingen uit 
opdracht’ is gekozen. De meldingen die horen bij opdrachten die u vanuit het 
linkse naar het rechtse vak zet zullen dan geëxporteerd worden. 
Achter iedere opdrachtcode staat tussen haakjes hoeveel meldingen hier in 
zitten. 

Figuur 45 Beschrijving van kolommen 

Vervolgens klikt de gebruiker op de gewenste export-functie: 

• Knop [Toon de meldingen voor een export] maakt het mogelijk een export naar een CSV 
bestand maken (paragraaf 6.6.1) van de meldingen die aan de selectie criteria voldoen. 

• Knop [Download shape file] roept een WFS in de geoserver van MMS aan en opent 
vervolgens een download-scherm om een shape file te downloaden met daarin de meldingen 
die aan de selectie criteria voldoen. 

• Knop [Download json file] roept een WFS in de geoserver van MMS aan en opent een nieuw 
tabblad in uw browser met de json van de meldingen die aan de selectie criteria voldoen. 

6.6.1 Exporteren naar een CSV-bestand 

Met deze functionaliteit is het mogelijk om een lijst van mutatiemeldingen of terugmeldingen in een 
keer te kunnen exporteren naar een CSV-bestand. Het format van het CSV-bestand is hetzelfde als 
het format voor de bulk import (zie paragraaf 6.5.1.1). 

Om meldingen te exporteren dient de ingelogde gebruiker in het scherm “Bulk export naar CSV” te 
kiezen welk type meldingen er geëxporteerd moeten worden en of men open en/of eigen meldingen 
wil exporteren. Bij klik op [Toon de meldingen voor export] opent het scherm “Mutatiemeldingen in lijst” 
(Figuur 46). Vanuit dit scherm start de gebruiker de export naar een CSV bestand.  

6.6.1.1 Scherm “Mutatiemeldingen in lijst” 

Dit scherm toont op basis van de keuzes in scherm “Bulk export naar CSV” de lijst van meldingen die 
voldoen aan de gemaakte keuzes.  
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Figuur 46 Scherm “Mutatiemeldingen in lijst” 

Item Omschrijving 
[Annuleren] Keer terug naar scherm “Bulk export” 

[Export naar CSV] De meldingen uit de lijst worden geexporteerd naar een CSV-bestand welke 
onmiddellijk ter download wordt aangeboden. 

Tabel 21 Beschrijving van knoppen 

 

6.7 Gebruik van WFS in uw eigen applicaties 

Voor de export van mutatiemeldingen naar shape file en/of json file wordt gebruik gemaakt van een 
WFS in de geoserver van MMS. Deze WFS kunt u ook gebruiken in uw eigen applicaties. Via de 
volgende url kunt u de mogelijkheden van deze WFS bevragen: 

https://mms.stichtingsvbbgt.nl/geoserver/MMS/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 

 

https://mms.stichtingsvbbgt.nl/geoserver/MMS/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
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7 Opdrachten 

7.1 Inleiding 

Meldingen kunnen gebundeld worden in een opdracht, zodat zij niet apart hoeven worden 
ingewonnen. Opdrachten kunnen in het “Opdrachten” scherm worden bekeken, opgevoerd en 
aangepast. Welke opdrachten getoond worden hangt af van de rechten van de ingelogde gebruiker en 
tot welke bronhouder hij/zij behoort. Alleen ingelogde gebruikers die behoren tot SVB-BGT of tot een 
zelfregistrerende bronhouder die het MMS voor hun facility-taak gebruiken hebben toegang tot dit 
scherm. 

7.2 Scherm “Opdrachten” 

De tab ‘Opdrachten’ in het navigatiemenu navigeert naar het scherm: “Opdrachten”.  

Het scherm heeft twee regio’s, de ‘Overzicht’-regio wordt beschreven in paragraaf 7.2.1 en de Actie-
regio wordt beschreven in paragraaf 7.2.2. 

7.2.1 Regio ‘Overzicht’ 

Deze regio toont een overzicht, in lijstvorm, van die opdrachten die horen bij de bronhouder of 
marktpartij waarbij ingelogde gebruiker werkzaam is. De pagina opent met standaard filters “Aan mij 
toegewezen” = ‘Ja’ en “Open” = ‘Ja’. Deze filters dwingen af dat alleen opdrachten getoond worden 
die aan de gebruiker(sorganisatie) toegewezen zijn die nog niet zijn afgerond.  

 

Figuur 47 Scherm "Opdrachten" 

Item Omschrijving 

 
Klik hier om een opdracht te bekijken of te wijzigen (paragraaf 7.4) 

Code Unieke code voor de opdracht. 

Omschrijving Een nadere omschrijving van de opdracht. 

Status De huidige status van de opdracht. 

Gepland De datum weer waarop de inwinning gepland is. 

Eigenaar De bronhouder bij wie de opdracht hoort. 

Uitvoerende De partij die de inwinning doet. 

Open Indicatie of de opdracht nog open staat of is afgerond. 

Meldingen Het aantal aan de opdracht gekoppelde meldingen. 

Toegewezen aan De gebruiker aan wie de opdracht is toegewezen. 
Tabel 22 Beschrijving van kolommen 
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7.2.2 Actie-regio 

De linkerbalk van het scherm (Figuur 48) bevat mogelijk acties om uit te voeren rondom de 
opdrachten. 

 

Figuur 48 Scherm "Opdrachten" met mogelijkheid tot wijzigen van status van een selectie met status ‘Opgevoerd’ 

Item Omschrijving 

 
Navigeert naar het scherm om een nieuwe opdracht op te 
voeren (paragraaf 6.37.3) 

Geselecteerde opdrachten (x) Toont het aantal opdrachten dat geselecteerd is Wanneer 
u hier op klikt, toont het overzicht alleen de opdrachten uit 
uw selectie. 

 
Maakt de selectie leeg. 

 

Wanneer er een selectie is gemaakt van opdrachten met 
dezelfde status, zijn hier de mogelijke statusovergangen te 
zien. De huidige status is oranje gekleurd. U kunt op 
volgende of vorige status klikken om de statusovergang te 
maken. De statusovergang is dan nog NIET definitief. 

 
Annuleren van statusovergangen die u heeft gemaakt voor 
de geselecteerde opdrachten. 

 
Opslaan van statusovergangen die u heeft gemaakt voor 
de geselecteerde opdrachten. 

Tabel 23 Beschrijving van acties 

 



Gebruikershandleiding – MutatieMeldSysteem (MMS)  – versie: 2.0 

© 2018 Transfer Solutions BV 43 / 70 

 
Public 

7.3 Scherm “Opdracht toevoegen” 

Om een opdracht toe te voegen, dient men in scherm “Home” (paragraaf 4.2), of “Overzicht in lijst” 

(paragraaf 6.2) of “Opdrachten” (paragraaf 7.2) op de knop [+ Nieuwe opdracht] te klikken. Vervolgens 

opent onderstaand scherm (Figuur 49).  

Het scherm heeft vier regio’s, de ‘Opdracht’-regio wordt beschreven in paragraaf 7.2.1, de ‘Locatie’-
regio wordt beschreven in paragraaf , de “Geselecteerde mutatiemeldingen” en de Actie-regio wordt 
beschreven in paragraaf 7.2.2. 

Deze regio’s kunnen ingeklapt worden middels het pijltje links in de titelbalk van de regio. 

 

Figuur 49 Scherm "Opdracht toevoegen" 

7.3.1 Regio ‘Opdracht’ 

 

Figuur 50 Scherm "Toevoegen opdracht", regio ‘Opdracht’ 

Item Omschrijving 
Omschrijving Een korte omschrijving van de opdracht. 

Opdrachtgever De bronhouder die eigenaar is van de opdracht. 



Gebruikershandleiding – MutatieMeldSysteem (MMS)  – versie: 2.0 

© 2018 Transfer Solutions BV 44 / 70 

 
Public 

Item Omschrijving 
Uitvoerende De partij die de inwinning doet. 

Toegewezen aan Hier kan een medewerker van de uitvoerende partij geselecteerd 
worden aan wie de opdracht zal worden toegewezen 

Geplande Inwinning De datum waarop de inwinning gepland is. 
Tabel 24 Beschrijving van velden 

De gebruiker dient velden gemarkeerd met een rood sterretje, verplicht in te vullen.  

7.3.2 Regio ‘Locatie’ 

Deze regio toont de meldingen op de kaart die aan de opdracht zijn toegewezen indien vanuit scherm 
“Home” of scherm “Overzicht een lijst” een selectie is gemaakt en vervolgens op [+ Nieuwe opdracht] 
is geklikt. 

 
Figuur 51 Scherm "Toevoegen opdracht", regio ‘Locatie’ 

 

Item Omschrijving 

 

Toon de hele kaart. 

 

Zoomen via een box. 

 

Inzoomen. 

 

Uitzoomen. 

 

De kaart verschuiven. 

 

Opent scherm “Zoeken” (Paragraaf 0). 

Tabel 25 Beschrijving van knoppen 

 

7.3.3 Regio ‘Geselecteerde mutatiemeldingen’ 

Deze regio toont in een lijst de meldingen die aan de opdracht zijn toegewezen indien vanuit scherm 
“Home” of scherm “Overzicht een lijst” een selectie is gemaakt en vervolgens op [+ Nieuwe opdracht] 
is geklikt. 
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Figuur 52 Scherm "Toevoegen opdracht", regio ‘Geselecteerde mutatiemeldingen’ 

Item Omschrijving 
Melding Het nummer van de melding. 

Terug? Indicatie of het een terugmelding is (J) of niet (N) 

Betreft Omschrijvingen van de soort melding 

Toelichting Nadere omschrijving van de melding 

Referentiecode De referentiecode van de melding 

Registratie De datum waarop de melding in het MMS is toegevoegd 

Type melding De typering van de melding, ter indicatie voor de inwinning 

Open Indicatie of de melding openstaand is 

Eigen Indicatie of de melding bij de gebruiker(sorganisatie) hoort 
Tabel 26 Beschrijving van kolommen 

7.3.4 Actie-regio 
De linkerbalk van het scherm bevat mogelijk acties om uit te voeren rondom de opdracht. 

Item Omschrijving 

 
Annuleren van de invoer. 

 
Slaat de opdracht op en scherm scherm “Opdrachten” wordt 
geopend (paragraaf 7.2) 

Tabel 27 Beschrijving van acties 

7.4 Scherm “Opdracht bekijken en wijzigen” 

Om een opdracht te kunnen bekijken of wijzigen dient de ingelogde gebruiker in het scherm 

“Opdrachten” (paragraaf 7.2) op  bij een opdracht te klikken of in het scherm “Melding bekijken en 
wijzigen” (paragraaf 6.4.2) op de link van veld “Onderdeel van opdracht” te klikken. Vervolgens opent 
het detailscherm (figuur 7.4.1a) van de gekozen opdracht. Dit scherm bestaat uit zes regio’s: Opdracht 
(paragraaf 7.4.1), Locatie (paragraaf 0), Mutatiemeldingen (paragraaf 7.4.3),  Bestanden (paragraaf 
7.4.4), Statusoverzicht (paragraaf 0) en de Actie-regio (paragraaf 7.4.6). 

Deze regio’s kunnen ingeklapt worden middels het pijltje links in de titelbalk van de regio. 

 

Figuur 53 Scherm "Opdracht bekijken en wijzigen" 
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7.4.1 Regio ‘Opdracht’ 

In de regio ‘Opdracht’ is alle informatie over de opdracht weergegeven. Behalve de items die bij het 
toevoegen konden worden ingevuld, is een aantal items extra weergegeven. Velden met een rood 
sterretje zijn verplicht. 

 
Figuur 54 Scherm "Opdracht bekijken en wijzigen", regio 'Opdracht' 

 Item Omschrijving 
Code Read only. Unieke code voor opdracht. 

Omschrijving Een korte omschrijving van de opdracht. 

Toelichting status Een toelichting bij de status. 

Registratie Read only. De datum waarop de opdracht in het MMS toegevoegd is. 

Gewijzigd Read only. De datum waarop de laatste wijziging aan de betreffende 
opdracht is gedaan. 

Door Read only. De naam van de gebruiker weer die als laatste een 
wijziging aan de betreffende opdracht gedaan heeft. 

Opdrachtgever De bronhouder die eigenaar is van de opdracht. 

Uitvoerende De partij die de inwinning doet. 

Toegewezen aan Hier kan een medewerker van de uitvoerende partij geselecteerd 
worden aan wie de opdracht zal worden toegewezen. 

Geplande Inwinning De datum waarop de inwinning gepland is. 
Tabel 28 Beschrijving velden 

7.4.2 Regio ‘Locatie’ 

Deze regio toont de meldingen op de kaart die aan de opdracht zijn toegewezen. 
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Figuur 55 Scherm "Opdracht bekijken en wijzigen", regio ‘Locatie’ 

 

Item Omschrijving 

 

Toon de hele kaart. 

 

Zoomen via een box. 

 

Inzoomen. 

 

Uitzoomen. 

 

De kaart verschuiven. 

 
Opent scherm “Zoeken” (Paragraaf 0). 

Tabel 29 Beschrijving van knoppen 

7.4.3 Regio ‘Mutatiemeldingen’ 

In de regio ‘Mutatiemeldingen’ worden alle meldingen getoond die aan de opdracht gekoppeld zijn. 
Tevens kunt u vanuit deze regio de meldingen bekijken, ontkoppelen van de opdracht, en via knoppen 
naar schermen gaan om nieuwe meldingen koppelen of de status van gekoppelde meldingen wijzigen. 

 

Figuur 56 Scherm "Opdracht bekijken en wijzigen", regio 'Mutatiemeldingen' 

Item Omschrijving 

 
Navigeert naar scherm “Melding bekijken en wijzigen” (paragraaf 6.4) 
van de betreffende melding. 

Melding De meldingscode. 

Betreft Een korte beschrijving van de mutatiemelding. 

Organisatie De naam van de organisatie die eigenaar is van de mutatiemelding. 

Meldingtype Wat voor soort melding het is. 

Status De huidige status van de mutatiemelding. 
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Item Omschrijving 

 
Icoon waarop geklikt kan worden om een mutatiemelding los te 
koppelen van de opdracht. 
Bij klik wordt middels melding “Melding wordt losgekoppeld van de 
opdracht. Weet u het zeker?” eerst nog bevestiging gevraagd. 

 
Opent een scherm om meldingen aan de opdracht toevoegen 
(paragraaf 7.4.3.1). Beschikbaar wanneer de opdracht de status 
‘Opgevoerd’ heeft. 

 
Opent een scherm om de status van een of meer meldingen binnen de 
opdracht wijzigen (paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). B
eschikbaar vanaf de opdracht status ‘Opdracht gegeven’. 

Tabel 30 Beschrijving kolommen en knoppen 

 

7.4.3.1 Meldingen toevoegen 

Om één of meerder mutatiemeldingen aan een opdracht met status ‘Opgevoerd’ te koppelen, klikt 
men in het detailscherm “Opdracht bekijken en wijzigen” op [Meldingen toevoegen +] in de regio 
‘Mutatiemeldingen’. Het kaartscherm dat opent, toont alleen de mutatiemeldingen die aan de opdracht 
mogen worden toegevoegd. Met de knop [i], kan een gebruiker een melding aan klikken of een 
rechthoekig kader om één of meerder mutatiemeldingen slepen. De geselecteerde mutatiemelding(en) 
word(t)(en) aan de opdracht gekoppeld door rechtsboven op [Toevoegen aan opdracht +] te klikken. 
Om het koppelen te annuleren dient op [Annuleren] geklikt te worden. 

 
Figuur 57 Kaartscherm meldingen toevoegen aan opdracht 

Item Omschrijving 

 

Toon de hele kaart. 

 

Zoomen via een box. 

 

Inzoomen. 

 

Uitzoomen. 

 

De kaart verschuiven. 

 

Maakt het mogelijk één of meerdere mutatiemelding te kunnen 
selecteren. 

 

Het tekenen van het gebied wordt geannuleerd, scherm keert terug 
naar het detailscherm “Opdracht”. 

 

Koppelt de geselecteerde mutatiemelding(en) aan een opdracht. 

Tabel 31 Beschrijving knoppen 
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7.4.3.2 Wijzig status van mutatiemeldingen in opdracht 

Om de status van één of meerder mutatiemeldingen te wijzigen binnen in een opdracht vanaf status 
‘Opdracht gegeven’, klikt men in het detailscherm “Opdracht bekijken en wijzigen” op [Status 
meldingen wijzigen] in de regio ‘Mutatiemeldingen’. 
Er wordt dan een pop-up scherm getoond met de gekoppelde meldingen. 

 
Figuur 58 Scherm "Wijzig status van mutatiemeldingen in opdracht" 

In dit scherm kunt u middels de checkboxen een of meerdere meldingen kiezen. Wanneer een of 
meer meldingen geselecteerd zijn, komt veld “Wijzig geselecteerde meldingen naar status” 
beschikbaar, met de mogelijke statussen waar ze naar toe gezet kunnen worden. 
Vervolgens klikt u op [Toepassen]  om de wijziging(en) op te slaan. 

Item Omschrijving 
Melding De meldingscode. 

Betreft Een korte beschrijving van de mutatiemelding. 

Organisatie De naam van de organisatie die eigenaar is van de mutatiemelding. 

Meldingtype Wat voor soort melding het is. 

Status De huidige status van de mutatiemelding. 

Wijzig geselecteerde 
meldingen naar status 

Select list van mogelijke statussen waar de meldingen heen kunnen 

 

Slaat de geselecteerde meldingen met hun nieuwe status op 

Tabel 32 Beschrijving van velden en knoppen 

7.4.4 Regio ‘Bestanden’ 

Anders dan bij mutatiemeldingen worden bestanden bij opdrachten niet in de database, maar lokaal 

opgeslagen. Een gebruiker kan de bestandsnaam en het lokale pad naar het bestand vastleggen. De 

regio ‘Bestanden’ (Figuur 59) toont welke bestanden gekoppeld zijn aan de betreffende opdracht. 

Wanneer op de knop [Toevoegen] wordt geklikt, opent een scherm (Figuur 60) waar de 

bestandsnaam en –pad kunnen worden ingevuld en opgeslagen. Wanneer in het onderstaande 

scherm op een bestand geklikt wordt, opent een scherm, gelijk aan Figuur 60, met de velden ingevuld. 

Deze kan verwijderd worden door op de knop [Verwijderen] te klikken. 

 
Figuur 59 Scherm "Opdracht bekijken en wijzigen", regio ‘Bestanden’ 

Item Omschrijving 
Naam De naam van het bestand. 

Pad Het pad waar het bestand te vinden is. 

Aangemaakt De datum aan waarop het bestand is toegevoegd aan de opdracht. 
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Item Omschrijving 
Door De naam van de gebruiker die het bestand toegevoegd heeft. 

Tabel 33 Beschrijving van kolommen 

 

Figuur 60 Toevoegen bestandsnaam en -pad aan opdracht 

 

Item Omschrijving 
Naam Naam van het bestand. 

Pad Pad van het bestand (bv c:/documents/bestanden). 

 
Het toevoegen van een bestandsnaam en –pad wordt geannuleerd. 

 

De bestandsnaam en –pad wordt opgeslagen. 

Tabel 34 Beschrijving van velden en knoppen 

7.4.5 Regio ‘Statusoverzicht’ 

In de regio ‘Statusoverzicht’ wordt getoond wat de huidige status van de opdracht is en welke deze 

gehad heeft. Er kan niets gewijzigd worden. 

 

Figuur 61 Scherm "Opdracht bekijken en wijzigen", regio ‘Statusoverzicht’ 

Item Omschrijving 
# Het volgnummer van de status weer. 

Status De beschrijving van de status. 

Toelichting Een eventuele toelichting bij de status. 

Aangemaakt De datum en tijd weer waarop de opdracht de betreffende status kreeg. 

Door De naam van de gebruiker die de opdracht naar die status zette. 
Tabel 35 Beschrijving kolommen 
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7.4.6 Actie-regio 

De linkerbalk van het scherm bevat mogelijk acties om uit te voeren rondom de opdracht. 

 

Figuur 62 Scherm "Opdracht bekijken en wijzigen", Actie-regio 

 

Item Omschrijving 

 

Hier zijn de mogelijke statusovergangen te zien. De huidige 
status is oranje gekleurd. U kunt op volgende of vorige 
status klikken om de statusovergang te maken. De 
statusovergang is dan nog NIET definitief. 

 
Indien zichtbaar, verwijdert u hiermee de opdracht. 

 
Annuleren van statusovergangen of andere wijzigingen die u 
heeft gemaakt voor de opdracht. 

 
Opslaan van statusovergangen of andere wijzigingen die u 
heeft gemaakt voor de opdracht. 

Tabel 36 Beschrijving van acties 

8 Berichtenverkeer 

8.1 Inleiding 

Terugmeldingen worden bijgehouden in het MMS, maar worden gemeld via het TMS (Terug Meld 
Systeem) van het kadaster. Kadaster houdt in dit systeem ook informatie over de terugmelding bij.  Er 
vindt daarom communicatie plaats tussen het MMS en het TMS. Het MMS krijgt van het TMS 
informatie over nieuwe terugmeldingen. Dit is een inkomend bericht voor het MMS, wat door het 
systeem zelf wordt verwerkt. Het MMS heeft twee uitgaande berichten. Het eerste is een 
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terugmelding/statusupdate bericht, het TMS krijgt informatie van het MMS over de status van 
terugmeldingen. Dit bericht wordt verstuurt zodra er een status van een terugmelding wordt 
aangepast. Het tweede bevat alle informatie over openstaande bronhoudermeldingen. Dit bericht 
wordt door middel van een job dagelijks naar kadaster gestuurd. Zowel de inkomende als uitgaande 
berichten zijn JSON-berichten.  
De pagina "Berichtenverkeer" biedt gebruikers de mogelijkheid om informatie over berichten en het 
berichtenverkeer in te zien. Ook kunnen berichten opnieuw verzonden worden. Alleen 
applicatiebeheerders, beheerders van het SVB-BGT en medewerkers van het kadaster hebben 
toegang tot dit scherm. 
 
De tab ‘Berichtenverkeer’ in het navigatiemenu is zichtbaar en toegankelijk voor applicatiebeheerders, 
beheerders van het SVB-BGT en medewerkers van het kadaster. De tab is niet uitklapbaar; er is 
slechts één scherm “Synchronisatie” aanwezig. 

 

8.2 Scherm “Synchronisatie” 

Het scherm is opgedeeld in drie regio’s: ‘Job status’, ‘Synchronisatie’ en ‘Berichtenverkeer’.  
 

8.2.1 Regio ‘Job status’ 

De regio ‘Job status’ geeft een overzicht van de status van de job die zorgt voor het versturen van een 
dagelijks bericht met bronhoudermeldingen naar het kadaster.  
 

 
Figuur 63 Scherm "Berichtenverkeer", regio ‘Job status’ 

 

Item Omschrijving 
Naam De naam van de job 

Start datum Definieert wanneer de job is aangemaakt 

Frequentie Definieert een frequentie hoe vaak de job wordt uitgevoerd 

Enabled Indicatie of de job wordt uitgevoerd 

Status Definieert de status van de job 

Laatste start 
datum 

Definieert wanneer de job voor het laatst is begonnen 

Laatste run 
duur 

Definieert hoe lang de job er de laatste keer over heeft gedaan 

Volgende run 
datum 

Definieert wanneer de job weer zal worden uitgevoerd. 

Tabel 37 Beschrijving knoppen en velden 

8.2.2 Regio ‘Synchronisatie’ 

In de regio ‘Synchronisatie’ kunnen medewerkers van het kadaster een tijdperiode definiëren en op 
basis daarvan informatie van alleen terugmeldingen, alleen bronhoudermeldingen of alle 
mutatiemeldingen verzenden. 
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Figuur 64 Scherm "Berichtenverkeer", regio 'Synchronisatie' 

 

Item Omschrijving 
Vanaf datum Definieert een tijdsperiode van de ‘vanaf datum’ tot heden 

Aantal dagen terug Definieert een tijdsperiode van het ‘aantal dagen terug’ tot heden 

Melding Identificatie De code van de mutatiemelding 

 

Stuurt info van alle terugmeldingen naar het TMS (Indicatie terugmelding 
= ‘Ja’) 

 

Stuurt info van alle mutatiemeldingen naar het TMS 

 

Stuurt info van alle bronhoudermeldingen naar het TMS (Indicatie 
terugmelding = ‘Nee’) 

Tabel 38 Beschrijving velden en knoppen 

8.2.3 Regio ‘Berichtenverkeer’ 

In de regio ‘Berichtenverkeer’ wordt informatie van alle inkomende en uitgaande berichten getoond. 
Door op een bericht te klikken, wordt een pop-up scherm getoond met daarin het volledige bericht 
(Figuur 66).  
 

 
Figuur 65 Scherm "Berichtenverkeer", regio 'Berichtenverkeer' 

Item Omschrijving 

 
Ververst de tabel 

IN/UIT Geeft aan of een bericht inkomend of uitgaand was 

Aangemaakt Datum waarop het bericht is aangemaakt 

Bericht De inhoud van het bericht 

Response Toont of een bericht succesvol is verzonden (“OK” of een foutmelding ) 
Tabel 39 Beschrijving knoppen en velden 
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Figuur 66 Scherm "Berichtenverkeer", voorbeeld van een bericht 
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9 Beheer 

9.1 Inleiding 

De MMS applicatie biedt de mogelijkheid om allerlei gegevens in te zien en te wijzigen. Alleen 
beheerders (gebruikers met de rol “Applicatiebeheer” of “Beheerder (SVB-BGT)”) hebben toegang tot 
deze schermen. 

 

Figuur 67 Navigatiemenu, tab 'Beheer' 

In het navigatiemenu is de tab ‘Beheer’ alleen zichtbaar en toegankelijk voor applicatiebeheerders en 
beheerders bij het SVB-BGT. De tab is uitklapbaar en toont zes opties: ‘Gebruikers’, ‘Organisaties’, 
‘Statussen’, ‘Teksten’, ‘Helpteksten’ en ‘Keuzelijsten’. Door op de tab beheer te klikken wordt 
genavigeerd naar het scherm “Gebruikers”.  

9.2 Scherm “Gebruikers” 

Het scherm “Gebruikers” (figuur Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.a) geeft een overzicht van a
lle geregistreerde gebruikers. Beheerders kunnen hier gebruikersaccounts toevoegen door op de knop 
[Toevoegen] te klikken en gebruikersgegevens bekijken en wijzigen door op een gebruiker te klikken. 
Ook kunnen beheerders rollen (paragraaf 3.2), organisaties (paragraaf 0) en functies (paragraaf 3.2.1) 
aan een bestaand gebruikersaccount toekennen door op een gebruiker te klikken.  

 

Figuur 68 Scherm “Gebruikers” 

Item Omschrijving 
Achternaam Achternaam van de gebruiker. 

Voorvoegsels Voorvoegsels van de gebruiker. 

Voornaam Voornaam van de gebruiker. 

Voorletters Voorletters van de gebruiker. 

Gebruikersnaam Gebruikersnaam van de gebruiker. 

Geslacht Geslacht van de gebruiker. 

Email Emailadres van de gebruiker. 

Actief Icoon geeft aan of een gebruiker actief is (vinkje) of niet (kruisje). 
Tabel 40 Beschrijving van kolommen 
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9.2.1 Gebruikersaccounts toevoegen 

Beheerders kunnen gebruikersaccounts toevoegen door in het scherm “Gebruikers” (Figuur 68) op de 
knop [Toevoegen] te klikken. Er opent dan pagina waar de informatie van de nieuwe gebruiker kan 
worden ingevuld. 

 

Figuur 69 Nieuw gebruikersaccount toevoegen 

Item Omschrijving 
Voornaam Voornaam van de gebruiker. 

Voorvoegsels Voorvoegsels van de gebruiker. 

Achternaam Achternaam van de gebruiker. 

Voorletters Voorletters van de gebruiker. 

Geslacht Geslacht van de gebruiker. 

Gebruikersnaam Gebruikersnaam van de gebruiker. 

Telefoonnummer Telefoonnummer van de gebruiker. 

Mobiel nummer Mobiel nummer van de gebruiker. 

E-mail E-mailadres van de gebruiker. 

Applicatiebeheer Indicatie of de gebruiker applicatiebeheerder is. 

Gebruiker actief Indicatie of de gebruiker actief is. 

 
Annuleert nog niet opgeslagen wijzigingen. 

 

Slaat alle wijzigingen op. 

Tabel 41 Beschrijving van velden en knoppen 

Na het opslaan van de nieuwe gebruiker dient er eerst een rol aan hem/haar te worden toegekend 
voor het account gebruikt kan worden. (Zie paragraaf 9.2.2.1) 
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9.2.2 Gebruikersaccounts bekijken en wijzigen 

Gebruikersgegevens bekijken geschiedt door in het scherm “Gebruikers” (Figuur 68) op een 
gebruikersaccount te klikken. In het geopende detailscherm (een ingevulde versie van scherm 
inFiguur 69) kan een beheerder gebruikersaccounts bekijken, wijzigen en verwijderen. Echter, alleen 
een beheerder kan de items ’Applicatiebeheer’ en ‘Gebruiker actief’ wijzigen. Een gebruiker kan zelf 
bij “Mijn instellingen” zijn/haar gegevens wijzigen (zie paragraaf 3.3). Een gebruikersnaam kan niet 
worden gewijzigd. Daarnaast is er een knop [Reset wachtwoord] waarmee beheerders het 
wachtwoord van gebruikers kunnen wijzigen naar het standaard wachtwoord.  

9.2.2.1 Gebruikersrol toekennen of wijzigen 

Wanneer een nieuwe gebruikersaccount is aangemaakt, moet daaraan een gebruikersrol worden 
toegekend voordat de gebruiker het MMS kan gebruiken (zie voor uitleg over de verschillende rollen 
paragraaf 3.2). In het detailscherm “Gebruiker” bevindt zich onder de regio ‘Beheer gebruiker’ een 
regio ‘Rollen’ welke de rol van de gebruiker toont. Om een rol toe te voegen dient op de knop [Beheer 
Rollen] te worden geklikt.  

 

Figuur 70 Regio ‘Rollen’ 

Dan opent een scherm waar de rol voor het gebruikersaccount gekozen en opgeslagen kan worden. 
Aan elk gebruikersaccount kan slechts één rol worden toegekend. Mocht een gebruiker meerdere 
rollen willen, dan moet voor iedere rol een aparte gebruikersaccount aangemaakt worden. 

 

Figuur 71 Scherm “Toekennen rol aan gebruiker” 
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9.2.2.2 Organisatie toekennen aan gebruiker of wijzigen 

Bij de gebruiksrollen ‘Medewerker marktpartij’ en ‘Gebruiker’ is het verplicht een organisatie op te 
geven. Nadat één van die twee rollen is gekozen en op [Opslaan] geklikt is, wordt een extra regio 
‘Toekennen organisatie aan gebruiker’ getoond. Hier kan één of meerdere organisaties gekozen 
worden en voor iedere organisatie een functie (zie paragraaf 3.2.1).  

 

Figuur 72 Regio ‘Toekennen organisatie aan gebruiker’ 

Item Omschrijving 

 
Select-box om één of meerdere regels te selecteren.  

Organisatie Naam van de organisatie. 

Functie Functie van de gebruiker bij de organisatie. 

 

Verwijdert de koppeling tussen organisatie en gebruiker. 

 

Voegt een lege rij toe. 

 

Slaat alle wijzigingen op. 

Tabel 42 Beschrijving van kolommen en knoppen 
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9.3 Scherm “Organisaties” 

Het scherm “Organisaties” (Figuur 73) geeft een overzicht van alle organisaties geregistreerd in het 
MMS zoals bronhouders (gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, etc.) en marktpartijen. 
Via dit scherm kunnen organisaties worden toegevoegd, door op de knop [Toevoegen] te klikken. Ook 
kunnen gegevens van organisaties gewijzigd worden, door een organisatie aan te klikken. 
Organisaties kunnen niet worden verwijderd, maar slechts op inactief worden gezet. 

 

Figuur 73 Scherm “Organisaties” 

Item Omschrijving 
Code De unieke code van de organisatie. 

Naam De naam van de organisatie. 
Tabel 43 Beschrijving van kolommen 

9.3.1 Organisaties toevoegen 

Door in het overzichtsscherm (Figuur 73) op [Toevoegen] te klikken, opent het detailscherm 
“Organisatie”. Hier kan een beheerder organisaties toevoegen. 

 

Figuur 74 Regio ‘Opvoeren/Wijzigen Organisaties’ 

Item Omschrijving 
Code De unieke code van de organisatie. 

Naam De naam van de organisatie. 

Bronhouder Indicatie of het een bronhouder betreft. 

Gefaciliteerd Indicatie of de bronhouder gefaciliteerd is. 

Eigen gebruik Indicatie of de bronhouder het MMS wil gebruiken voor het facility-proces. 
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Item Omschrijving 
Actief Indicatie of de organisatie geactiveerd is en het MMS kan gebruiken. 

Email Het email adres van de organisatie. 

Email ontvangen Indicatie of de organisatie emailberichten van het MMS wil ontvangen. 

Meldingen ontvangen Indicatie of de organisatie meldingen in het MMS wil ontvangen. 

 
Annuleert nog niet opgeslagen wijzigingen. 

 

Slaat alle wijzigingen op. 

Tabel 44 Beschrijving velden en knoppen 
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9.3.2 Organisaties bekijken en wijzigen 

Voor het bekijken en wijzigen van organisaties is het zelfde scherm zichtbaar als bij het toevoegen 
(Figuur 74). Er is echter een extra regio (Figuur 75) beschikbaar, waar te zien is welke gebruikers 
gekoppeld zijn aan de organisatie.  

9.3.2.1 Gebruiker toekennen aan organisatie of wijzigen 

In de regio ‘Toekennen gebruiker aan organisatie’ heeft de beheerder de mogelijkheid om gebruikers 
te koppelen aan en te ontkoppelen van de organisatie. Dit kan ook worden ingesteld bij de regio 
‘Toekennen organisatie aan gebruiker’ (figuur 0a) via een gebruikersaccount. 

 

Figuur 75 Gebruikers toekennen aan een organisatie 

Item Omschrijving 

 
Select-box om één of meerdere regels te selecteren. 

Gebruiker Naam van de gebruiker. 

Functie Functie van de gebruiker binnen de organisatie. 

 

Verwijdert de koppeling tussen organisatie en gebruiker. 

 

Voegt een lege rij toe. 

 

Slaat alle wijzigingen op. 

Tabel 45 Beschrijving velden en knoppen 
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9.4 Scherm “Statussen” 

Het scherm “Statussen” toont initieel alleen de regio ‘Statustypen (Figuur 76). Hier kan een keuze 
gemaakt worden tussen de statussen en statusovergangen van opdrachten of mutatiemeldingen. Er 
worden dan regio’s getoond met statussen (Figuur 77) en statusovergangen (Figuur 78 en Figuur 79) 
voor het betreffende type.  

 

Figuur 76 Scherm “Statussen” 

 
Figuur 77 Statussen bekijken en wijzigen 

Item Omschrijving 
Code Unieke code voor de status. 

Naam Naam van de status. 

Status TMS De statusnaam die wordt gecommuniceerd met het TMS van het Kadaster. 
Tabel 46 Beschrijving van kolommen 

 

Figuur 78 Statusovergangen bij opdrachten 

Item Omschrijving 
Van Uniek nummer van de ‘van-status’. 

Code Unieke code van de ‘van-status’. 

Status Naam van de ‘van-status’. 

Naar Uniek nummer van de ‘naar-status’. 

Code Unieke code van de ‘naar-status’. 

Status Naam van de ‘naar-status’. 

TMS Indicatie of een statusovergang wordt gecommuniceerd met het TMS van het Kadaster. 
Tabel 47 Beschrijving van kolommen 
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Figuur 79 Statusovergangen bij mutatiemeldingen 

Item Omschrijving 
Van Uniek nummer van de ‘van-status’. 

Code Unieke code van de ‘van-status’. 

Status Naam van de ‘van-status’. 

Naar Uniek nummer van de ‘naar-status’. 

Code Unieke code van de ‘naar-status’. 

Status Naam van de ‘naar-status’. 

Email? Indicatie of bij de statusovergang een e-mail moet worden gestuurd. 

Email 
naar 

De organisaties die een e-mail ontvangen. BH-M is de eigenaar bronhouder van de 
mutatiemelding en BH-R zijn bronhouders die het gebied van de mutatiemelding raken.  

Melding? Indicatie of bij de statusovergang een melding moet worden gemaakt. 

Melding 
naar 

De organisaties die een melding ontvangen. 

TMS Indicatie of een statusovergang wordt gecommuniceerd met het TMS van het Kadaster. 
Tabel 48 Beschrijving van kolommen 

9.4.1 Statussen bekijken en wijzigen 

Omdat de statussen een vooraf vastgesteld traject volgen, kunnen er geen nieuwe via de MMS 
applicatie worden toegevoegd of verwijderd. Statussen kunnen worden bekeken door in het scherm 
“Statussen” het type te kiezen. Wanneer vervolgens op een status wordt geklikt, opent een scherm 
waar de beheerder de items ‘Naam’ en ‘Status TMS’ kan wijzigen. 

 

Figuur 80 Beheer van statussen 

Item Omschrijving 
Code  De statuscode. 

Naam De naam van de status. 

Status TMS Getoonde naam van de status voor het TMS. 

 
Annuleert nog niet opgeslagen wijzigingen. 

 

Slaat alle wijzigingen op. 

Tabel 49 Beschrijving velden en knoppen 

9.4.2 Statusovergangen bekijken en wijzigen 

Nadat een type status is gekozen in het scherm “Statussen”, kunnen alle bijbehorende 
statusovergangen worden bekeken. Het wijzigen van statusovergangen is, net als bij het wijzigen van 
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statussen, beperkt. Zo zijn ze niet toe te voegen of te verwijderen. De opties die te wijzigen zijn 
verschillen tussen de statusovergangen van het type opdracht en mutatiemelding. Bij 
mutatiemeldingen (Figuur 81)  kunnen indicaties voor het versturen van e-mails en het maken van 
meldingen als de geadresseerden van deze worden aangepast. Daarnaast kan de indicatie ‘Melden 
aan TMS’ worden aangepast, dit geeft aan of er een statusupdatebericht naar het TMS moet worden 
gestuurd. Bij opdrachten kan alleen de indicatie ‘Melden aan TMS’ worden aangepast.  

 

Figuur 81 Beheer statusovergangen 

Item Omschrijving 
Van status De begin status van de overgang. 

Naar status De doel status van de overgang. 

Email versturen Indicatie of er bij de statusovergang een mail verstuurd wordt. 

Email geadresseerden Naar wie een email verstuurd wordt.  

Melding versturen Indicatie of er bij de statusovergang een melding gemaakt wordt. 

Melding geadresseerden Voor wie een melding gemaakt wordt.  

Type Voor welk type (mutatiemelding of opdracht) de statusovergang is.  

Melden aan TMS Indicatie of de status overgang aan het TMS gemeld moet worden.  

 
Annuleert nog niet opgeslagen wijzigingen. 

 

Slaat alle wijzigingen op. 

Tabel 50 Beschrijving van velden en knoppen 

9.5 Scherm “Teksten” 

Het scherm “Teksten” toont alle teksten die in de database zijn opgeslagen. Door op de knop 
[Toevoegen] te klikken kan een beheerder teksten van verschillende categorieën aanmaken zodat ze 
kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals welkomteksten (categorie ‘HOME’), 
meldingen, etc. Ook kan een beheerder per tekst een periode opgeven waarin de tekst geldig is. Een 
tekst kan worden aangepast door deze aan te klikken.  
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Figuur 82 Scherm “Teksten” 

Item Omschrijving 
Voor De organisatie waarvoor de tekst zichtbaar zal zijn. ‘- Algemeen -‘ teksten zijn 

zichtbaar voor alle organisaties. 

Categorie De categorie waarin de tekst valt. 

# Het volgnummer van de tekst. 

Inhoud De inhoud van de tekst. 

Geldig van De datum vanaf wanneer de tekst geldig is 

Tot De datum tot wanneer de tekst geldig is. 

Aangemaakt De datum van wanneer de tekst is aangemaakt. 

Door De naam van de beheerder die de tekst heeft aangemaakt. 

Gewijzigd De datum van de laatste wijziging van de tekst. 

Door De naam van de beheerder die de laatste wijziging op de tekst heeft uitgevoerd. 
Tabel 51 Beschrijving van kolommen 

9.5.1 Teksten toevoegen 

Het toevoegen van teksten kan gedaan worden door in het scherm “Teksten” op [Toevoegen] te 

klikken. Dan opent het detailscherm “Beheer teksten” waarin een aantal items verplicht moeten 

worden ingevuld, waaronder de inhoud van het bericht. Het tekst vak waar de tekst van het bericht 

kan worden geplaatst heeft meerdere opties om de stijl en opmaak naar wens aan te passen. Na dat 

alle verplichte velden ingevuld zijn, kan de tekst met [Opslaan] worden vastgelegd. In de applicatie 

worden alleen de teksten met de categorieën ‘HOME’ en ‘DISCLAIMER’ gebruikt. De ‘HOME’-tekst 

wordt getoond als welkomtekst op het “Dashboard”. De ‘DISCLAIMER’-tekst kan bekeken worden 

door op de pagina “Login” op de tekst ‘Disclaimer’ te klikken. Teksten met andere categorieën kunnen 

worden aangemaakt, maar worden niet gebruikt binnen de applicatie.  
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Figuur 83 Toevoegen van een nieuwe tekst 
Item Omschrijving 
Categorie De categorie aan waartoe de tekst behoort (help, melding, etc.). 

Org id Organisatie waarvoor de tekst zichtbaar moet zijn. ‘- Algemeen -‘  maakt de tekst 
zichtbaar voor alle organisaties. 

Volgnummer Het volgnummer van de tekst wanneer binnen één categorie meerdere teksten 
gewenst zijn. 

Inhoud De tekst die moet getoond zal worden. 

Geldig van De datum aan vanaf wanneer de tekst getoond wordt. 

Geldig Tot De datum aan tot wanneer de tekst getoond wordt. 

 
Annuleert nog niet opgeslagen wijzigingen. 

 

Slaat alle wijzigingen op. 

Tabel 52 Beschrijving velden en knoppen 

9.5.2 Teksten bekijken en wijzigen 

Het wijzigen van teksten geschiedt door op de tekst te klikken. De verdere handelingen zijn gelijk aan 
het toevoegen van een tekst (zie paragraaf 0). 

9.6 Scherm “Helpteksten” 

Het scherm “Helpteksten” toont alle helpteksten die in de database zijn opgeslagen. Door op de knop 
[Toevoegen] te klikken kan een beheerder helpteksten voor verschillende pagina’s toevoegen. Een 
helptekst kan worden aangepast door deze aan te klikken. Per pagina in een applicatie is maximaal 
één helptekst aanwezig. Het paginanummer van een pagina kan worden gevonden door op deze 
pagina op de knop [Help] te klikken in het menu bovenaan de pagina.  
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Figuur 84 Scherm “Helpteksten” 

Item Omschrijving 
Aangemaakt De datum weer van wanneer de tekst is aangemaakt. 

Gewijzigd De datum van de laatste wijziging van de tekst. 

Applicatie De naam van de applicatie. 

Pagina Het nummer van de pagina waar de helptekst voor is. 

Helptekst De helptekst die getoond wordt. 
Tabel 53 Beschrijving van kolommen 

9.6.1 Helpteksten toevoegen 

Het toevoegen van helpteksten kan gedaan worden door in het scherm “Helpteksten” op [Toevoegen] 
te klikken. Dan opent het detailscherm “Beheer helpteksten”. Het tekst vak waar de tekst van het 
bericht kan worden geplaatst heeft meerdere opties om de stijl en opmaak naar wens aan te passen. 
De helptekst wordt met [Opslaan] vastgelegd. Het paginanummer van een pagina kan worden 
gevonden door op de pagina op de knop [Help] te klikken in het menu bovenaan de pagina.  

 

Figuur 85 Toevoegen van een nieuwe tekst 

  
Pagina nummer Het nummer van de pagina waar de helptekst voor is. 

Helptekst De helptekst die getoond wordt. 

 
Annuleert nog niet opgeslagen wijzigingen. 

 

Slaat alle wijzigingen op. 

Tabel 54 Beschrijving velden en knoppen 

9.6.2 Helpteksten bekijken en wijzigen 

Het wijzigen van helpteksten geschiedt door op de helptekst te klikken. De verdere handelingen zijn 
gelijk aan het toevoegen van een helptekst (zie paragraaf 0). 
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9.7 Scherm “Keuzelijsten” 

Het scherm “Keuzelijsten” toont de waardes die in bepaalde keuzelijsten in de applicatie beschikbaar 
zijn. Door op de knop [Toevoegen] te klikken kan een beheerder een waarde aan een keuzelijst 
toevoegen. Een waarde van een keuzelijst kan worden aangepast door deze aan te klikken.  

 

Figuur 86 Scherm “Keuzelijsten” 

Item Omschrijving 
Tabel/kolom De keuzelijst-waarden zijn gegroepeerd per Tabel/Kolom. Je ziet in het scherm 

daardoor de waarden per keuzelijst. 

Waarde De tekst die zichtbaar is in de keuzelijst. 

Default waarde Indicatie of de waarde de default waarde is. Er is maar 1 default waarde per 
keuzelijst. De defaultwaarde komt bovenaan in de keuzelijst te staan. 

Volgnummer Volgnummer voor de sortering van de waardes. De waardes worden van getoond 
met default nummer bovenaan, overige waardes daaronder gesorteerd op 
volgnummer van laag naar hoog. 

Tabel 55 Beschrijving van kolommen 

9.7.1 Keuzelijst-waarden toevoegen 

Het toevoegen van waarden aan keuzelijsten kan gedaan worden door in het scherm “Keuzelijsten” op 
[Toevoegen] te klikken. Dan opent het detailscherm “Beheer keuzelijsten”. De waarde wordt met 
[Opslaan] vastgelegd. 
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Figuur 87 Toevoegen van een nieuwe tekst 

  
Tabel De tabel (scherm) waarop de keuzelijst van toepassing is, vrij tekstveld MET 

eigen keuzelijst waarin de tabellen te zien zijn waar al keuzelijst-waarden voor 
zijn. 

Kolom De kolom (veld) waarop de keuzelijst van toepassing is, vrij tekstveld MET 
eigen keuzelijst waarin de kolommen bij de gekozen tabel te zien zijn waar al 
keuzelijst-waarden voor zijn. 

Waarde De waarde die in de keuzelijst getoond moet worden 

Default waarde Keuzelijst met waarden ‘Ja’ en ‘Nee’, geeft aan of de waarde de default 
waarde in de keuzelijst moet zijn. 

Volgnummer Volgnummer voor de sortering van de waardes. De waardes worden van 
getoond met default nummer bovenaan, overige waardes daaronder 
gesorteerd op volgnummer van laag naar hoog. 

 
Annuleert nog niet opgeslagen wijzigingen. 

 

Slaat alle wijzigingen op. 

Tabel 56 Beschrijving velden en knoppen 

9.7.2 Keuzelijst-waarden bekijken en wijzigen 

Het wijzigen van keuzelijst-waarden geschiedt door op de waarde te klikken. De verdere handelingen 
zijn gelijk aan het toevoegen van een keuzelijst-waarde (zie paragraaf 0). 
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