Geïntegreerde Geotechnologie

EDL InfoCenter

“

Geïntegreerde Raadpleging

module

Het EDL InfoCenter heeft exact
dit als doel: Breng alle gegevens
samen en geef een overzicht van
de beschikbare informatie over een
lokatie of persoon.

U kent het fenomeen uiteraard : bij opzoekingen zijn er heel wat
programma’s, tools, hulpmiddelen, schermen te raadplegen om
informatie over een bepaalde plaats of persoon te verzamelen.

”

Dit kost tijd en moeite, en in het bijzonder tijdens een interventie is
het belangrijk snel de juiste en volledige informatie te kennen.
Het EDL InfoCenter heeft exact dit als doel: Breng alle gegevens
samen en geef een overzicht van de beschikbare informatie over
een lokatie of persoon.
Tegelijk wordt ook de positie weergegeven op kaart. Deze
eenvoudige tool is beschikbaar binnen het ISLP netwerk en wordt
geconfigureerd in het intranet.

Flexibele bevraging
Het EDL InfoCenter bevraagt een reeks van databanken en presenteert
deze op het scherm. De presentatie is eenvoudig, overzichtelijk en
aanpasbaar.
Ook de reeks van databanken en/of tabellen die bevraagd worden zijn
instelbaar. U bepaalt dus zelf welke gegevens u wenst te verzamelen.
Indien u zelf gegevens verzamelt in een eigen databank, kunnen ook
die bevraagd en opgelijst worden in het EDL InfoCenter.
Hoe gaan we te werk?
De operator kiest een
adres aan de hand van
de gemeente, straat en
huisnummer. De gemeente
wordt gekozen uit een vaste
lijst, de straatnaam wordt
automatisch aangevuld
tijdens het typen.

De gebruiker klikt dan op “zoek” en de resultaten verschijnen.
De tabbladen geven onmiddellijk aan of er resultaten zijn per
onderwerp.

> Lees verder op de keerzijde
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Geïntegreerde Geotechnologie
Klik op een tabblad om de resultaten van dat onderwerp te
bekijken.

Resultaten
Met deze resultaten ziet de gebruiker in een oogopslag de
belangrijkste informatie. Op basis daarvan kan hij vaststellen of
het nodig is meer details op te vragen in een ander systeem.
De Kaart
Het
opgevraagde
adres wordt
onmiddellijk
ook op kaart
geplaatst.
Zo ziet men
duidelijk de
omgeving van
de lokatie.

De basisversie van EDL InfoCenter bevraagt de volgende
onderwerpen:

De kaart toont
de stratenatlas
of de luchtfoto.
Met de toetsen
bovenaan kan
men makkelijk
wisselen,
vergroten en
verkleinen,
of de kaart
verschuiven.
Meldingen, Interventies, PVs-GF, PVs-VO, PVs-VI, OC e.d., Alarmen,
Interne Orders, Bestuurlijke Afhandelingen, Onderzoek, Zachte
Info, Wapens. Deze lijst is uiteraard aanpasbaar.

Met de Full
Screen toets
vergroot men
het kaartvenster
voor een ruimer
overzicht.

De inhoud van de tabellen wordt eveneens geconfigureerd.
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