Handleiding Cultuurhistorische Atlas
Popups
Als u op een object klikt, verschijnt er een pop-up met informatie. Als er twee objecten over elkaar
heen liggen, worden ze allebei geselecteerd. U kunt met de pijltjes naar de popup van het volgende
object bladeren. Het object waar de informatie bij hoort, wordt blauw gearceerd.
Details
Klik op de knop Details om informatie over de kaart te vinden, de kaartinhoud weer te geven en
een legenda te zien.

Legenda
In de legenda ziet u de kaartlagen die op de kaart getoond worden, en hun symbolen.

Inhoud
Klik op de knop Inhoud kaart weergeven om een lijst te zien van de lagen in de kaart. Klik op
de naam van de laag om de individuele lagen binnen de groep te zien. Schakel het
selectievakje rechts van de naam uit om de laag te verbergen. Schakel het selectievakje links
van de naam in om de laag weer te geven. Klik op het pijltje rechts van de laagnaam om de
volgende opties weer te geven:
o Zoomen naar
Klik op Zoomen naar om de hele laag weer te geven.
o Transparant
Beweeg de schuifbalk van Transparant naar links (minder transparant) of rechts
(transparanter).
o Symbolen Wijzigen
U kunt de objecten die u aan uw kaart hebt toegevoegd met verschillende symbolen
weergeven. U kunt hier onder andere keuzes maken voor het gebruik (één symbool,
unieke symbolen, kleur of grootte), het veld waarop u de symbolen baseert, en de
opmaak van het symbool. Klik op Symbolen wijzigen voltooid wanneer u klaar bent met
het wijzigen van de symbolen.
o Tabel weergeven
Als u informatie over objecten in een laag wilt bekijken, kunt u een interactieve tabel
onder aan de kaart weergeven. Met een tabelweergave van de gegevens kunt u de
informatie snel analyseren en meteen beslissingen nemen. U kunt de gegevens
sorteren, wijzigen in grootte, opnieuw rangschikken en verbergen en u kunt specifieke
attributen selecteren om weer te geven op de kaart.
Als u een object op de kaart wilt bekijken, klikt u op een record (rij) in de tabel,
vervolgens klikt u op de pijl rechts van Tabelopties en klikt u op Zoomen naar selectie.
Als u meerdere objecten op de kaart wilt bekijken, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt en
selecteert u meerdere records of een reeks met records. Houd de CTRL-toets ingedrukt
om twee of meer niet-aaneensluitende records te selecteren.
Als u een selectie wilt wissen, klikt u op Selectie wissen. Deze optie is handig als u de
selectie van alle geselecteerde records wilt opheffen.
Als u een query-expressie wilt maken die filtert welke objectgegevens in de kaart en
tabel verschijnen, klikt u op de pijl rechts van Tabelopties en klikt u op Filteren.
o Filter
U kunt een of meerdere filters toepassen. Als u meer dan één expressie hebt, kiest u
om objecten weer te geven overeenkomen met Alle of Eén van uw expressies. Alle
vereist dat elk van de criteria die u hebt opgegeven waar moet zijn. Eén betekent dat
slechts één van uw expressies moet waar zijn om de objecten te kunnen weergeven.
Voor het veldgedeelte van de expressie klikt u op de vervolgkeuzepijl Veld en kiest u in
de lijst het veld waarop u de query wilt uitvoeren.
Voor het operatorgedeelte van de expressie klikt u op de vervolgkeuzelijstpijl Operators
en kiest u een operator uit de lijst.
Als u wilt filteren op basis van een specifieke waarde, kiest u Waarde en voert u waarde
in het veld in.
Als u een expressie wilt verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen rechts van uw
expressie.
Klik op Filter toepassen om de gefilterde weergave op de kaart in te schakelen.
Als u de filter ongedaan wilt maken en alle objecten in de laag wilt weergeven, klikt u
op Filter verwijderen.
o Itemdetails weergeven
Klik op Itemdetails weergeven om meer informatie over de kaartlaag te verkrijgen.



Over
Klik op de knop Info om een samenvatting, de eigenaar, de laatste wijzigingsdatum,
gebruikersbeoordelingen en een koppeling naar meer gedetailleerde informatie te zien.

Basiskaart
De basiskaartgalerij bevat verschillende keuzes, waaronder topografie, satellietbeelden en straten.
Klik op de afbeelding die u wenst om de kaart als basiskaart te gebruiken.
Afdrukken
Klik op de knop Afdrukken om een printervriendelijke afbeelding van uw kaart te maken. Lagen die
niet extern toegankelijk zijn, KML en tijdbewuste lagen verschijnen niet op een gedrukte kaart. Als
u een kaart afdrukt via de knop Afdrukken van de browser kunnen ook andere lagen en logo's
ontbreken.
Meten
Klik op de knop Meten om het gebied van een polygoon of de lengte van een lijn te meten of de
coördinaten van een punt te bekijken.

Gebied
Klik op de knop Gebied om een gebied op de kaart te meten.
Klik voor elke vertex van het oppervlak dat u wilt meten eenmaal op de kaart.
Dubbelklik om het oppervlak te voltooien. Het resultaat wordt onder in het venster Meten
weergegeven

Lengte
Klik op de knop Afstand om een lijn op de kaart te meten.
Klik voor elke vertex van de lijn die u wilt meten eenmaal op de kaart.
Dubbelklik om het oppervlak te voltooien. Het resultaat wordt onder in het venster Meten
weergegeven.

Locatie
Klik op de knop Locatie om coördinaten te krijgen voor een punt op de kaart.
Klik op de kaart op de locatie waarvan u de coördinaten wilt ophalen. Het resultaat wordt onder
in het venster Meten weergegeven.
Om de kaart tijdens het meten te verplaatsen en daarbij toch de totale afstand of het totale
oppervlak te behouden, kunt u de linkermuisknop ingedrukt houden en trekt u de kaart in de
gewenste richting. Nadat u de gewenste locatie hebt bereikt, gaat u verder met meten door met de
linkermuisknop op de kaart te klikken.
Zoekbalk
Gebruik de geocoder boven aan de map viewer om locaties op de kaart te zoeken, zoals adressen,
plaatsen, kruispunten, steden, nuttige plaatsen, monumenten en geografische entiteiten. De
geocoder toont suggesties terwijl u typt. Uw kaart wordt automatisch ingezoomd op het beste
zoekresultaat en er wordt een pop-up op de locatie weergegeven. Als de locatie niet is wat u had
verwacht, klikt u op de koppeling Niet wat u wilde? in het venster en selecteert u een andere
locatie in de lijst.
Kaart wijzigen

Toevoegen andere kaartlagen
Kies Lagen zoeken.
Geef trefwoorden op in het veld Zoeken.
Kies waar u lagen wilt zoeken.
Schakel Binnen kaartgebied uit als u niet wilt dat de resultaten gebaseerd zijn op uw huidige
kaartextent. (Laat het vakje ingeschakeld als u wilt dat de resultaten gebaseerd zijn op uw
huidige kaartextent.)
Klik op de knop Start. Er wordt een lijst met lagen weergegeven die horen bij de trefwoorden
die u hebt opgegeven.
Klik op een titel om een pop-upoverzicht van de laag te zien of klik op de knop Toevoegen aan
de rechterkant van de titel om de laag toe te voegen aan uw kaart.

Bladwijzer
Een bladwijzer is een snelkoppeling naar een plaats op de kaart.
Als u een bladwijzer wilt toevoegen aan de huidige locatie en schaal van de kaart, klikt u op
Bladwijzer toevoegen en voert u een naam in voor de bladwijzers. Als u een bladwijzer wilt
hernoemen, klikt u op de knop Bewerken naast de bladwijzer die u wilt hernoemen en voert u
een nieuwe naam in. Klik op de knop Verwijderen naast een bladwijzer om de bladwijzer van
de kaart te verwijderen

Aanmelden

Opslaan
Zodra u een kaart hebt gemaakt in de map viewer, kunt u deze opslaan als een item in ArcGIS
Online. Standaard is de kaart privé en hebt alleen u toegang tot de kaart. Als u wilt, kunt u de
opgeslagen kaart delen met anderen, met iedereen (openbaar) of met groepen of met de
organisatie waarvan u lid bent.
Als u de eigenaar van de kaart bent en deze wilt bijwerken of voor het eerst opslaat, klikt u op
Opslaan.
Als u de eigenaar van de kaart bent en u een kopie van de oorspronkelijke kaart wilt opslaan,
klikt u op Opslaan als.

Delen
Gebruik de knop Delen om een kaart te delen door deze op een sociaal netwerk te plaatsen,
een koppeling via e-mail te sturen, deze in te bedden in een website of blog of door een app te
maken met de kaart.

