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Bijlage: Hulp om hoofdstuk 2 domein in te vullen
2. 1. Gegevens met betrekking tot het domein
Bijlage 1: Liggingsplan (bron: Geopunt Vlaanderen)
a. Open https://www.geopunt.be/ in je browser:

b. Typ het adres van het domein in de zoekbalk:
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c. In de kaartenlijst recht van de kaart, klik op ‘Basiskaart, luchtfoto en adres’ > ‘Basiskaarten’ > vink
‘Basiskaart – GRB: volledige kaart’ aan:

d. Klik op ‘Kaarten en plaatsen’ > ‘Onderwijs’ > selecteer de verschillende types onderwijs
aangeboden op het domein:

e. Gebruik dezelfde werkwijze om de percelen in eigendom van de Vlaamse Overheid toe te voegen
(‘Kaarten en plaatsen’ > ‘Overheidsgebouwen en – gronden’ > ‘Percelen (eigendom Vlaamse
Overheid)’ > ‘Percelen Vlaamse Overheid 2014 (bron: GRB)’.
f.

Klik op ‘Afdrukken’ recht van de zoekbalk om de kaart als PDF te exporteren. Het ‘Afdrukken’
venstertje verschijnt: typ de domeinnaam en – code als titel en wees zeker dat de gekozen formaat
‘PDF’ is. Klik dan op ‘Adrukken’ onderaan het venstertje (pop-ups moeten getoond kunnen worden
via de browser. Controleer vooraleer afdrukken of ‘tonen van pop-ups’ voor de site
www.geopunt.be mogelijk is).
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g. Open het opgemaakte ‘Geopunt_afdruk.pdf’ bestand om het resultaat te controleren:

Bijlage 2: Domeinplan (bron: FMIS)
Zie document Locaties en plannen bekijken in de GO! FMIS webportaal om een domeinplan te raadplegen
en exporteren als PDF.
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Bijlage 3: Grondplannen van de bestaande bebouwing (bron: FMIS)
Zie document Locaties en plannen bekijken in de GO! FMIS webportaal om het plan van de verdieping 0 van
alle gebouwen op het domein te raadplegen en exporteren als PDF.

Bijlage 4: Fysische norm bestaande toestand (bron: FMIS)
Volg de instructies in het document Enkele basishandelingen in Flexibel Reporting om het Flexible
Report document ‘rapport 007 Fysische norm vergelijking met grafiek SGR XX’ te openen.
Exporteer het blad ‘Verschil schoolgeb. max. FN en effectieve opp’ als Excel bestand:

Bijlage 5: Conditiestaatmeting van de bestaande bebouwing op het domein (bron: FMIS)
Volg de instructies in het document Enkele basishandelingen in Flexibel Reporting om het Flexible
Report document ‘rapport 013 Gebouwen : monitoring gegevens incl foutcontrole SGR XX’ te
openen.
Volg de instructies van bijlage 4 om het blad ‘Generieke delen’ te exporteren als Excel bestand.

2.2. Kengetallen van de bestaande toestand
Zie document Locaties en plannen bekijken in de GO! FMIS webportaal om informatie over een domein te
raadplegen.
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T = Terreinoppervlakte (bron: FMIS)
De terreinoppervlakte is onder ‘Oppervakte en parking’ te vinden (= ‘Totale gebied’):

B = Bebouwde oppervlakte (bron: FMIS)
De bebouwde oppervlakte is onder ‘Oppervakte en parking’ te vinden (= ‘Bebouwde gebied’):

V = Bruto vloeroppervlakte van de bestaande bebouwing (bron: FMIS)
De Bruto oppervlakte is momenteel niet aanwezig in FMIS. Duid hier de bouwlaagoppervlakte aan. Deze is
onder ‘Ruimtestandaard (EN15221-6)’ te vinden (= ‘Bouwlaagopp. (LA)’):
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V/B = gemiddeld aantal bouwlagen
Zie bovenaan
B/T = Bebouwingscoëfficiënt
Zie bovenaan
V/T = Vloerterreinindex
Zie bovenaan
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Bijlage 14: Leerlingenaantallen per onderwijsniveau (bron: http://gobi1.argo.be:8080/BOE/BI )

Gebruikersgids Business Intelligence
Startpunt (BI Startpunt)
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1.

Aan de slag met BI startpunt

Dit document geeft instructies voor het gebruik van de SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI)
platform en het BI-startpunt.
Het BI-startpunt draait in een webbrowser en is de belangrijkste interface voor het werken met objecten in
het BI-platform.
U gebruikt de startpunt om te bekijken, organiseren en werken met de objecten.
Een object is een document, bestand of rapport gemaakt in het BI-platform of andere software die is
opgeslagen en beheerd in het platform opslagruimte.

1.1. Doelgroep van dit document
Dit document is bedoeld voor gebruikers die werken met objecten via het web in het BI-platform en het BIstartpunt.

1.2. Wat is het BI-startpunt
Het BI- startpunt is een web-applicatie die fungeert als een venster naar de informatie over uw organisatie.
U gebruikt de startpunt om de volgende taken uit te voeren:
• Web Intelligence documenten en andere objecten te raadplegen en organiseren,
• Informatie in een webbrowser bekijken, exporteren naar andere toepassingen (zoals Microsoft
Excel), en opslaan op een bepaalde locatie.

1.2.1.

Vensters van BI-startpunt

Het BI-startpunt bestaat uit de volgende objecten:
De belangrijkste tabbladen: Start, Documenten en de documenten die zijn geopend.
Tabvenster
Beschrijving
Startpagina

Documenten

Web Intelligence-documenten

(Tabel 1: Vensters van BI-startpunt)

Op dit tabblad worden recent bekeken documenten, ongelezen berichten,
ongelezen waarschuwingen en recent uitgevoerde documenten
weergegeven.
Op dit tabblad kunt u door de beschikbare mappen en documenten
navigeren. Klik op het tabblad van een map om de documenten in die map
weer te geven. In dit venster kunt u documenten weergeven, organiseren en
beheren.
Eén tabblad voor elk geopende document.

1.3. Aanmelden bij het BI platform
Voordat u zich kunt aanmelden bij de startpunt, moet u Microsoft Internet Explorer, Firefox of Safari (voor
Macintosh-gebruikers) op uw computer geïnstalleerd hebben.
1. In een webbrowser, voert u de URL voor de startpunt in.
https://borapporten.g-o.be/BOE/BI
2. In het vak Gebruikersnaam en het vak Wachtwoord, voer uw aanmeldingsgegevens in.
3. Klik op Aanmelden.
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4.

(Fig.1)

Het BI- startpunt wordt geopend in het standaard ‘Startpagina’ tabblad (Fig.2).
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(Fig. 2)
Als u op het tabblad ‘Documenten’ klikt krijgt u toegang tot de objecten dat u mag raadplegen.

(Fig.3)

De Lade Mappen/Openbare mappen bevat de rapporten waar u recht op heeft.
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(Fig.4)

1.4. Afmelden bij het BI-startpunt
U moet zich afmelden wanneer u klaar bent met uw werk in het BI-startpunt en niet alleen maar uw
webbrowser sluiten.
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Wanneer u zich afmeldt bij, worden alle voorkeuren opgeslagen die u tijdens de sessie hebt gewijzigd.
BI-beheerders kunnen bijhouden hoeveel gebruikers zich op een willekeurig moment hebben aangemeld
bij het systeem. Zij kunnen deze informatie gebruiken om de systeemprestaties te optimaliseren.
Klik op Afmelden op de werkbalk van het BI-startpunt.

2.

Gebruikersomgeving

Wanneer u een object of een toepassing opent, verschijnt dat op een tab. Meerdere tabbladen (dat is,
meerdere objecten en toepassingen) kunnen worden geopend op een bepaald moment in de BI-startpunt
(Fig.5).

(Fig. 6)

Zoals u in de (Fig. 5) ziet, staan er 3 tabbladen geopend: Startpagina, Documenten en het object
(document/rapport), ‘Aantal instellingen GO!’ .

2.1. Het kopvenster
Het kopvenster geeft de naam van de gebruikersaccount weer die is aangemeld bij het BI-startpunt en
bevat systeemmenu's.
Het kopvenster bevat de volgende menu's (Fig.2):
• Het menu Toepassingen biedt toegang tot invoegtoepassing voor het lanceerplatform/startpunt
(zoals BI-werkruimten). De toepassingen zijn afhankelijk van uw toegangsrechten.
• Het menu Voorkeuren biedt opties voor het configureren hoe informatie wordt weergegeven in het
lanceerplatform/startpunt. (U hebt geen rechten op dit menu)
• Het Help - menu biedt toegang tot het BI Startpunt Help en het dialoogvenster die over dat product
informatie bevat.
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•

Een knop Afmelden dat u klikt om het BI startpunt te verlaten.

2.2. Startpagina
U gebruikt het tabblad Startpagina om documenten en BI startpunt functies te beheren. De standaard
tabblad Startpagina bevat de volgende gebieden(Fig.2):
• ‘Mijn recent bekeken documenten’ toont de laatste 10 documenten die u hebt bekeken,
gesorteerd op weergave datum, met de meest recent bekeken document aan de top.
• ‘Ongelezen berichten in mijn Postvak IN’ vermeldt de 10 meest recente ongelezen berichten in uw
Postvak IN van BI. Om alle berichten te bekijken, klikt ‘Zie meer’ in de rechterbenedenhoek van de
module.
• ‘Mijn recent uitgevoerde documenten’ toont de laatste 10 documenten in de
gegevensopslagruimte die je gepland hebt of uitvoerde, met de status van elk document instantie.
Om succesvolle instanties of details van mislukte gevallen te bekijken, klikt u een instantie link.
• ‘Ongelezen meldingen’ toont de laatste 10 ongelezen waarschuwingen.
Als u alle waarschuwingen wilt weergeven, klikt ‘Zie meer’ in de rechterbenedenhoek van de
module.
• ‘Mijn Toepassingen’ biedt snelle toegang tot de toepassingen in het BI startpunt.
Uw documentweergave voorkeuren kunnen worden ingesteld om objecten te openen in vensters in plaats
van op tabbladen.

2.3. Documenten tabblad
Gebruik het tabblad Documenten om objecten in de BI-gegevensopslagruimte te bekijken en te beheren.

2.3.1.

Werkbalk

Gebruik de knoppen op de werkbalk om objecten te bekijken en te beheren.
OPTIE / KEUZE
BESCHRIJVING
Weergeven
Nieuw

Ordenen

Verzenden

Meer acties
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Gebruik dit menu om objecten , het laatste exemplaar
van een object, en object eigenschappen te bekijken.
Gebruik dit menu om documenten te uploaden en maak
de volgende typen nieuwe objecten:
• Lokale documenten
• Publicaties
• Hyperlinks
• Mappen
• Categorieën
Gebruik dit menu om snelkoppelingen te beheren, te
knippen, kopiëren, plakken en verwijderen van objecten
(bijvoorbeeld berichten), en om statische documenten
te vervangen (bijvoorbeeld Microsoft Word, Adobe PDF
en Microsoft Excel-bestanden) met een nieuwe versie
van het document.
Gebruik dit menu om een document of een exemplaar
te verzenden naar een bestemming. De beschikbare
bestemmingen zijn afhankelijk van uw BI-startpunt
configuratie
Gebruik dit menu om de volgende taken uit te voeren:
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•
•
•
•
•
•

Schedule objecten
Bekijk de geschiedenis van een object
Objecten toevoegen aan categorieën
Categorieën waar objecten toebehoren
weergeven
Maak Open Document links naar objecten
Volg documenten (van de samenwerking is
ingeschakeld in de Central Management
Console in het BI-platform)

De beschikbare opties variëren, afhankelijk van het
type object en van uw toegangsrechten.
Klik op deze knop om het detail paneel voor een
document te tonen of te verbergen.
Als alternatief kunt u op < klikken op de linker rand van
het detail paneel uit te breiden. De knop verandert in >
wanneer het paneel wordt uitgebreid. Klik op > om het
detail paneel te minimaliseren.

Details

(Tabel 2: Knoppen op de werkbalk)

2.3.2.

Navigatievenster

Het navigatievenster biedt een top-level weergave van mappen en categorieën in het BI-platform.

2.3.3.

Lades

Lades zijn uitbreidbare panelen op het navigatievenster en op het details venster(Fig.7).
Klik op een lade om het uit te breiden of om het te minimaliseren. (Afhankelijk van uw toegangsrechten,
kunt u niet in staat zijn om een aantal objecten te bekijken in lades.) De volgende lades zijn beschikbaar op
het navigatievenster:
• De ‘Mijn Documenten’ lade bevat de map Mijn favorieten, Postvak IN, Mijn meldingen, Meldingen
waarop een gebruiker zich heeft geabonneerd en Persoonlijke categorieën.
• De lade ‘Mappen’ toont een map weergave van de gegevensopslagruimte.
• De lade ‘Categorieën’ toont een categorieweergave van de gegevensopslagruimte.
• De lade ‘Zoeken’ toont zoekopties en resultaten.
De volgende lades zijn beschikbaar op het detailvenster:
• De lade ‘Details’ geeft informatie weer over het geselecteerde object (eigenaar, beschrijving,
documenttype, aantal instanties en wanneer de laatste instantie werd uitgevoerd).
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(Fig.7)

2.3.4.

Lijst deelvenster

De lijst deelvenster (Fig.7 linker kolom) toont een lijst weergave van de objecten in een map of categorie.

3.

Persoonlijke voorkeuren

Uw persoonlijke voorkeuren bepalen hoe u zich aanmeldt bij het BI startpunt, welke weergave verschijnt,
en welke instellingen van toepassing zijn op de bekeken objecten.
De toegangsrechten toegewezen door uw systeembeheerder bepalen of u uw eigen voorkeuren kunt
instellen. Voordat u begint met het gebruik van het startpunt, controleer of uw voorkeuren zijn ingesteld en
configureer ze, indien nodig.

i Opmerking

Als het menu Voorkeuren niet beschikbaar is in het kopvenster in het BI-startpunt, is het recht
"Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit" niet aan u toegekend in de Central
Management Console (CMC) in het BI-platform. Neem contact op met de systeembeheerder als u
toegang wilt aanvragen.

3.1. Objecten weergeven
Gebruik de Documenten tabblad in het BI Startpunt om objecten te openen en wijzigen (mits de nodige
rechten).
Wanneer u dubbelklikt op een object, het opent op een nieuw tabblad. Van daar kunt u het document
openen in een nieuw venster, indien nodig.

3.1.1.

Een object openen

Op het tabblad Documenten, zoek en dubbelklik op het object om het weer te geven (Fig.8).

(Fig.8)
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3.1.2.

Een object vernieuwen

Klik op

3.1.3.

om het object te vernieuwen. Deze knop vindt u op de werkbalk.

Een tabblad vastzetten voor later gebruik

U kunt een document of exemplaar dat u geregeld weergeeft, vastzetten op een tabblad.
Zorg ervoor dat, voordat u een tabblad vastzet, uw voorkeuren voor BI startpunt zo zijn geconfigureerd dat
documentweergave met tabbladen is ingeschakeld.
1. Voer één van de volgende acties uit om een object of exemplaar te openen:
a) Als u een object wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op het object of exemplaar en
selecteert u Weergeven.
2. 2.Klik op

in de rechterbovenhoek van het tabblad om het vast te zetten. (Fig.9)

Het pictogram op de knop
wijst omlaag, wat aangeeft dat het tabblad is vastgezet. Het document of
exemplaar wordt automatisch op een tabblad geopend wanneer u zich de volgende keer bij het startpunt
aanmeldt.

(Fig.9)

3.2. Inhoudsobjecten met mappen en categorieën organiseren
3.2.1.

Een map of categorie maken

1. Ga op het tabblad Documenten naar de locatie waar u een map of categorie wilt maken:
a) Vouw de lade Mijn documenten uit en klik op Mijn favorieten als u een persoonlijke map wilt
maken.
b) Vouw de lade Mappen uit als u een openbare map wilt maken.
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c) Vouw de lade Mijn documenten uit en klik op Persoonlijke categorieën om een persoonlijke
categorie te maken.
d) Vouw de lade Categorieën uit om een bedrijfscategorie te maken.
2. Selecteer Nieuw /Map of Nieuw / Categorie.
3. Wanneer u daarom wordt gevraagd, voert u een naam in voor de nieuwe map of categorie.
4. Klik op OK.
Na het maken van de map of categorie kunt u er objecten aan toevoegen als u de juiste toegangsrechten
voor de objecten hebt.

3.3. Functies die beschikbaar zijn in de Web Intelligence-leesmodus
Als u Web Intelligence-documenten in de Leesmodus bekijkt, kunt u verschillende knoppen, pictogrammen
en andere functies gebruiken, afhankelijk van de gebruikersbeveiliging en de toegangsrechten die de BIbeheerder voor u heeft ingesteld.
Taak
Pictogram
Beschrijving
Documenten maken

Documenten openen

Documenten opslaan

Documenten afdrukken
Een document zoeken

De documentgeschiedenis bekijken
Documenten of een van de
bijbehorende rapporten
exporteren
Een document verzenden

Een actie ongedaan maken of
herstellen
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Afhankelijk van de rechten die de
BI-beheerder heeft toegewezen kan
een gebruiker een document
maken op basis van een Universe of
een document maken waarvoor
geen toegang tot een gegevensbron
vereist is.
Een gebruiker kan documenten in
de persoonlijke map openen of
vanuit bedrijfsmappen waar de BIbeheerder de gebruiker toegang
toe heeft geboden.
Een gebruiker kan een document
opslaan in de persoonlijke map of in
een bedrijfsmap waar de BIbeheerder de gebruiker toegang
toe heeft geboden.
Een gebruiker kan een document
afdrukken.
Een gebruiker kan een document in
de persoonlijke map zoeken of in
bedrijfsmappen waar de BIbeheerder de gebruiker toegang
toe heeft geboden.
Een gebruiker kan de geschiedenis
van het document bekijken.
Een gebruiker kan een document of
een van de bijbehorende rapporten
exporteren in uiteenlopende
indelingen.
Een gebruiker kan een document of
een van de bijbehorende rapporten
verzenden in uiteenlopende
indelingen.
Een gebruiker heeft controle over
acties die voor een rapport in een
document wordt uitgevoerd.

20

Een document vernieuwen
Toegang tot Help
Wijzigingen bijhouden in een
document
Gegevens analyseren
Documentgegevens filteren

Tabelkopteksten, -rijen en kolommen blokkeren
Documentoverzicht tonen

Schakelen tussen pagina's

Schakelen tussen paginaweergaven
Inzoomen op een rapport
(Tabel 3: Functies van leesmodus)

Een gebruiker kan een document
vernieuwen zodat de meest recente
gegevens worden weergegeven.
Een gebruiker kan de
documentatie-Help voor Web
Intelligence raadplegen.
Een gebruiker kan het bijhouden
van wijzigingen voor een document
activeren.
Een gebruiker kan in het document
analyses activeren voor objecten
met meer dan één niveau.
Een gebruiker kan een eenvoudig
filter gebruiken om de getoonde
gegevens te beperken op basis van
gegevenstypen die in het rapport
worden getoond.
Een gebruiker kan kopteksten, rijen
en kolommen in tabellen blokkeren
om deze ook tijdens het bladeren
door gegevens weer te geven.
Een gebruiker kan indien van
toepassing het overzicht van een
document en de bijbehorende
rapporten tonen
Een gebruiker kan één pagina voorof achteruitgaan, een specifiek
paginanummer invoeren of
schakelen tussen het begin of eind
van een rapport in een document.
Een gebruiker kan gemakkelijk en
snel schakelen tussen de modus
Snelle weergave en Pagina.
Een gebruiker kan op een
weergegeven rapport in- en
uitzoomen.

3.4. Documenten opslaan als of exporteren in de modus Lezen
U gebruikt Web Intelligence om het huidige document of het actieve rapport op te slaan of te exporteren
naar één of meer locaties of indelingen.

3.4.1.

Een document of rapport opslaan als Excel-werkblad

i Opmerking

Als u een tabel of diagram exporteert naar de indeling Microsoft Excel 2003, moet u er rekening mee
houden dat deze indeling slechts 56 kleuren gebruikt. Web Intelligence genereert dus slechts 56
kleuren. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijk kleuren/schaduwen van het geëxporteerde
document. U kunt exporteren als een GIF-afbeelding naar de indeling Microsoft Excel 2003 en de
kleuren worden correct geëxporteerd. Bij het exporteren naar de indeling Microsoft Excel 2007 zijn er
geen beperkingen voor de kleuren/schaduwen.
1. Open een Web Intelligence-document.
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2. Voer een van de volgende handelingen uit:
a. Als u in de modus Lezen bezig bent, klikt u op het pictogram Exporteren (Fig.10) op de
werkbalk.

(Fig.10)

3. Selecteer een van de volgende opties onder File Type (Fig.11):
a. PDF
b. Excel (.xlsx)
c. Excel (.xls)
d. CSV Archive
e. Text

i Opmerking
Publiek Private Samenwerking
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Elk Excel 2007-werkblad kan tot 1 miljoen rijen met geëxporteerde gegevens bevatten. Als u het
rapport opslaat naar Excel in plaats van Excel 2007, wordt na elke 65.000 rijen met
geëxporteerde gegevens een nieuw werkblad gestart.

i Opmerking

Als u het gehele document naar Excel opslaat, wordt elk rapport in het document als afzonderlijk
werkblad opgeslagen in het Excel-bestand.
Als u de optie ‘Huidig rapport exporteren als’ kiest, wordt enkel het rapport waarin u zit
opgeslagen in het formaat naar keuze.
Bij elke bestandstype, krijgt u verschillende export mogelijkheden. Maak de juiste keuze en klik op OK . (Fig. 12).

(Fig. 12)

4. Klik op Opslaan in het opgeroepen dialoogvenster Bestand downloaden en navigeer naar de map
waar u het bestand wilt opslaan. Alle diagrammen worden automatisch naar afbeeldingen
geconverteerd in Excel. U kunt de geëxporteerde gegevens gebruiken om uw eigen diagram te
maken met behulp van de functies in Excel.
5. Sluit het bestandsdownloadvak.

3.5. Rapporten afdrukken
1. Open een Web Intelligence-document.
2. Klik op het pictogram Afdrukken (Fig.13).
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(Fig.13)

Kies de gewenste opties en klik op Afdrukken. (Fig. 14)

(Fig. 14)
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