Locaties en plannen bekijken in het
GO! FMIS webportaal (19/04/2021)
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1.

Mijn locaties in GO! FMIS

Ga naar het webportaal: https://portal.mymcslogin.com/go_p/
Login met jouw ID en wachtwoord
Klik onder de Space Explorer module op “Locaties”

Aan de linkerkant van het scherm wordt een locatienavigator geopend. Daar wordt in een boomstructuur
de domeinen, percelen en gebouwen, verdiepingen en lokalen van jouw scholengroep weergegeven. Je kan
deze boomstructuur openklappen tot op het niveau van de lokalen.
Om algemene eigenschappen te zien van de locatie, selecteer je het tabblad “Gegevens”. Afhankelijk van
het niveau van de locatie zal daar andere informatie op verschijnen.

Via het project “opmeten” is er een verdiepingsoppervlakte bepaald en de oppervlakte per lokaalcategorie.
De totale verdiepingsoppervlakte is bepaald door de oppervlakte begrensd aan de buitenkant van het
gebouw, maar zonder de aangebouwde uitsteeksels zoals balkons of ander buitenoppervlakte.
Op niveau van een domein en gebouw is er een “bebouwde oppervlakte” ingevuld en/of een “Footprint”.
Deze oppervlakte is in het geval van het gebouw de bruto oppervlakte van de gelijkvloerse verdieping. Voor
het domein is de bebouwde oppervlakte gelijk aan de som van de footprints van alle gebouwen van het
domein, dit is de som van de bruto oppervlaktes van alle gebouwen.
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2.

De plannen in het GO! FMIS

Om de tekening van een locatie te zien, ga je links in de navigatiestructuur op een locatie staan en selecteer
je rechts het tabblad “CAD Explorer”.
Er zijn verschillende tekeningen beschikbaar in het FMIS:
•

•
•

Plattegrond van een verdieping. De tekening is aangemaakt via de opmetingen die gebeurd zijn. Als
de resultaten van de opmetingen nog niet opgeladen zijn in het FMIS, zijn er ook geen verdiepingen
en lokalen aangemaakt. Je kan dan de boomstructuur niet verder uitklappen dan het niveau van
het gebouw.
Domeinplannen. Deze plannen zijn nu opgeladen voor alle domeinen.
Plan van de scholengroep. Deze plannen zijn nu opgeladen voor alle scholengroepen.

Om de plattegrond van een verdieping te zien, selecteer je de verdieping in de locatienavigator. Aan de
rechterkant van het scherm zijn er altijd twee tabbladen beschikbaar per locatie : “Gegevens” en “CAD
Explorer”. Om de tekening te raadplegen moet je uiteraard het tabblad “CAD Explorer” aanklikken.

Onderaan staat de legende. Er bestaat de mogelijkheid om de tekening te printen met de knop rechts
bovenaan de tekening. In het lint links van de tekening staan een aantal knoppen om in te zoomen, uit te
zoomen of te pannen.
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3.

Een locatie zoeken

Je kan locaties zoeken via de locatienavigator, maar er bestaat ook een mogelijkheid om via overzichten te
werken. In het lint van de locatienavigator kan je onderaan klikken op “Snel zoeken” of “Geavanceerd
zoeken”.
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Kies voor snel zoeken als je een bepaalde locatie wilt raadplegen of de tekeningen er van wilt bekijken.

Via het menu snel zoeken kan je kiezen voor een bepaalde locatie door eerst bovenaan op het symbooltje
van het soort locatie dat je wilt zoeken (site, gebouw,…) en dan kan je bovenaan zoekgegevens intypen om
de gezochte locatie te vinden. In dit geval zijn de sites aangeklikt en wordt er gezocht naar alle sites die
“SCHOTEN” bevatten in hun naam.
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Kies voor geavanceerd overzicht als je een overzichtstabel wilt raadplegen.

Eerst moet je aangeven welke soort locatie je zoekt. Je krijgt dan een lijst van items van jouw scholengroep.
Als er geen overzicht verschijnt, moet je het overzicht een eerste keer opladen en dan instellen als
Standaard. Kies bijvoorbeeld voor “Sites” klik dan op de knop “Overzicht”, dan klappen de keuzes open en
kies daar voor het overzicht van mijn scholengroep en dan “Weergeven”. Als het overzicht zichtbaar is kan
je opnieuw via knop “Overzicht” gaan naar het overzicht en dan kiezen voor “Instellen als mijn Standaard”.
De volgende keer dat je op de knop Sites klikt, zal het gekozen overzicht automatisch openen.

Door in de lege rechthoeken onder de kolomhoofden een woord, datum of ander zoekterm te typen en op
enter te klikken, kan je de gegevens in de tabel zo filteren tot je de gezochte locaties vind.
Hier wordt gezocht naar alle domeinen van scholengroep 17:
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Je kan in het overzicht naar beneden scrollen, maar als het overzicht langer is moet je ook bladeren in het
overzicht, met de pijltjes rechts bovenaan:

*Je kan de sortering van de lijst wijzigen door te klikken op de kolomhoofden van het overzicht.
*Je kan door op de Excel- en Word-icoontjes te klikken de lijst exporteren, printen gaat uiteraard ook via
het printersymbooltje. Soms is een overzicht te lang om te exporteren naar Excel (voor lokalen
bijvoorbeeld). In dat geval zal je een foutboodschap krijgen, je moet dan het overzicht verkleinen door nog
meer te filteren.
*Als je klikt op het tabelicoontje “overzicht”, dan kan je wisselen tussen de verschillende beschikbare
overzichten. Meestal is er maar één overzicht beschikbaar.
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