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1. Algemeen 

De ruggengraat van het FMIS is de geografische boomstructuur waarin het GO! patrimonium is 
ondergebracht. Elk object in deze structuur kan gekoppeld worden met een brede waaier aan parameters 
en sub-objecten. Eén hiervan is de mogelijkheid om plannen op te laden welke gerelateerd zijn aan dit 
object. 
 

 

 
 
Via deze plannen kunnen automatisch oppervlaktes afgeleid worden. Deze oppervlaktes kunnen gebruikt 
worden om benchmarking te doen op vele vlakken: energie; fysische norm;… 
 
Deze handleiding beschrijft hoe plannen gebruikt kunnen worden. Open in de Citrix omgeving, de myMCS 
Desktop module.  
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De domeinen en gebouwen van het GO! worden in het FMIS ondergebracht in de geografische 
boomstructuur. Normaal gezien opent deze standaard bij het openen van de myMCS module. Indien het 
venster niet opent, of gesloten wordt, kan het terug geopend worden door de volgende knop in de taakbalk 
te gebruiken: 
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2. Inventarisatie domeinen en gebouwen 

In het FMIS worden alle domeinen van het GO! geïnventariseerd. Deze domeinen zijn ondergebracht in de 
geografische boomstructuur onder “GO! Patrimonium >> Scholengroepen >> SGR x” 
 

 
In de structuur worden gebouwen onder hun respectievelijke domein ondergebracht: 
 

 
 
Aan bepaalde objecten uit de geografische boomstructuur kunnen plannen gekoppeld worden: 

• Scholengroepen ( ) 

• Schooldomeinen ( ) 

• Gebouwen ( ) 

• Verdiepingen ( ) 
 
Wanneer deze plannen op de correcte manier getekend zijn, kunnen onderliggende objecten gekoppeld 
worden zodat er enige intelligentie ingebouwd wordt in deze tekeningen. Overzichtsplannen (op 
scholengroepsniveau), domeinplannen en verdiepingsplannen zijn beschikbaar.  
 

Bijvoorbeeld: Op een schooldomein bevinden zich vijf gebouwen. Indien op het plan van het 
schooldomein deze vijf gebouwen getekend zijn, en in een aparte layer omsloten zijn door gesloten 
polylines (slechts 1 gesloten polyline per gebouw) kunnen deze gebouwobjecten toegewezen worden op 
het plan. Hierdoor wordt het mogelijk om te navigeren tussen plannen van verschillende hiërarchische 
niveaus in de geografische boomstructuur. 
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3. Een plan openen vanuit de geografische boomstructuur 

Aan de hand van het kleine “venstertje” op het icon van een object is te zien of een plan al dan niet 
gekoppeld is: 

• Geen plan gekoppeld:  

• Wel een plan gekoppeld:  
 
Wanneer met de rechtermuistoets op een object geklikt wordt, en de optie “Tekening tonen” gekozen 
wordt, opent het gekoppelde plan. 
 

 
 
  



 

 
Software-versie: 20.0.188.7 5 

4. Opties van geopende plannen 

4.1. Navigeren tussen tekeningen 
Wanneer een plan geopend is, kan genavigeerd worden naar plannen van onderliggende en bovenliggende 
niveaus in de geografische boomstructuur (indien die er zijn). Daarvoor moet de Navigeren mode actief 
zijn: 
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4.1.1. Navigeren naar onderliggende niveaus 
 
Navigeren naar onderliggende niveaus kan steeds gebeuren door op de gesloten polyline rond het object te 
klikken waarnaar genavigeerd dient te worden: Van scholengroep naar schooldomein naar gebouw naar 
bouwlaag. 

 
 

 
Zoals te zien in de afbeelding is er geen plan beschikbaar voor het object site en gebouw. Indien er geen 
plan ingeladen is voor een bepaald object, wordt een oplijsting gemaakt van onderliggende objecten; in dit 
geval van de verschillende sites als verdiepingen van het respectievelijke gebouw. 
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4.1.2. Navigeren naar bovenliggende niveaus 
 
Navigeren naar een bovenliggend niveau kan uiteraard niet via het plan zelf; deze objecten zijn niet te zien 
op het plan. Dit kan door gebruik te maken van een knop in de taakbalk van het plan. 
 

 
 

4.2. Eigenschappen openen van een object vanuit het plan 
Door met de rechtermuistoets op een object te klikken wanneer een plan open staat, kunnen de 
eigenschappen van dat object geopend worden. 
 

4.3. De navigatiefuncties 
In de taakbalk van het plan zijn enkele knoppen voorzien om in- en uit te zoomen, om via kader in te 
zoomen of om te pannen. 
 

 
Wanneer deze tools aangeklikt worden, werken ze maar 1 keer. Om meerdere keren na mekaar dezelfde 
handeling uit te voeren, moeten de knop van de tool en de Ctrl-knop van het toetsenbord tegelijkertijd 
geklikt worden.  
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4.4. Meten op een plan in het FMIS 

Metingen uitvoeren op een plan in het FMIS kan gebeuren door eerst op  te klikken in de taakbalk. 
Hierna kan de afstand tussen twee punten gemeten worden op het plan door deze twee punten na elkaar 
aan te klikken: 

 

 
 
Onderaan het scherm is dan te zien hoe groot de afstand is tussen beide punten. De delta’s ten opzicht van 
de X en de Y assen worden tevens weergegeven: 

 
 
Met de knoppen naast de dubbele pijl kan je op dezelfde manier een hoek meten en de oppervlakte van 
een polygoon.  
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4.5. Tekeningenthema’s 
Het is mogelijk om verschillende tekeningenthema’s op te roepen bij een tekening, met gerelateerde 
legende. Momenteel zijn er een beperkt aantal tekeningenthema’s beschikbaar. Standaard wordt een 
tekening getoond in tekeningenthema “01_Lok catgrp (std)”. In dit thema wordt de lokaalnummer, 
lokaalhoogte en lokaal categoriegroep weergegeven, samen met een vlekkenplan dat de 
lokaalcategoriegroepen weergeeft.  Domeinplannen moeten getoond worden in tekeningenthema 
“50_Domeinplan”.  
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4.6. De legende en het titelblok verschuiven of aanpassen 
Bij sommige tekeningen staan de legende en het titelblok niet op de beste plaats in een tekening en 
hebben ze niet de optimale grootte.  
Je kan titelblok en legende verschuiven op de tekening door er op te gaan staan en ze te verslepen. Je moet 
wel goed in een letter gaan staan om het te selecteren.  
Om de grootte of weergegeven elementen van titelblok of legende aan te passen, ga erop staan (goed 
mikken op een letter) en klik rechts. In het menu dat opent kan je dan ofwel “Eigenschappen legende” 
kiezen of bij het titelblok “Eigenschappen”.  
 

 
De grootte kan je aanpassen door de Tekstgrootte de vergroten of te verkleinen.  
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4.7. Plannen exporteren 
Via de knop in de taakbalk van een geopend plan, kan het plan geëxporteerd worden. 
Wanneer deze knop gedrukt wordt, opent een nieuw venster: 
 

 

 
 
Stel jouw opties in en klik op het omcirkelde knopje, en geef een bestandsnaam in op een bepaalde locatie. 
Let op: Om de tekening snel te exporteren moet je ze eerst in de Spacewell omgeving opslaan en dan via 
knippen en plakken overbrengen naar jouw eigen schijf.  
 
Exporteer de tekening op de TEMP schijf, in de map van jouw scholengroep, geef het bestand een naam.  
 

 
 
Open de module “Explorer GO” via de Citrix omgeving.  
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Als deze niet op je home pagina staat kan je deze toevoegen door in alle apps de module te vinden en het 
sterretje aan te vinken. 
 
Navigeer in de “Explorer GO!” naar de locatie waar de geëxporteerde tekening is opgeslagen. 
Kopieer (Ctrl + C) of knip (Ctrl + X) het bestand en plak (Ctrl + V) het naar een locatie op je eigen PC. 
 

 
De tekening is nu beschikbaar op je eigen PC of netwerkomgeving. 

4.8. Plannen printen 
Via Tekening > Uitvoer, vind je de knop ‘Afdrukken’.  
 

 
Je kan via het scherm Tekening afdrukken jouw opties bepalen zoals bijvoorbeeld de schaal aanpassen, 
printer kiezen, oriëntatie van de tekening.  
 


