
Aanmaken van een export 

 Achteraf kunnen aanpassen van een Field-export 

o Vinkjes bij autorisatie kunnen aanpassen 

o Als de export op een tablet staat 

 Als je een export inleest, moet je van te voren 

gecontroleerd hebben of je de historie hebt 

opgeslagen 

o Logboek? 

 Field-export aanmaken: Niet duidelijk of alle 

selecties op de laag ook meegaan. 

o Mogelijke oplossingen: 

 Ook alle vinkjes van selecties aanvinken 

op het moment dat ik de hoofdlaag 

aanvink 

 Met een kleur de aantallen highlighten op 

het moment dat ik een selectie aanklik 

(groen = alles mee; geel = alleen selectie) 

 Add-ons meer expliciet benoemen in het scherm 

o Standaard add-ons uitgevinkt 

o Als je een add-on aanvinkt direct scherm 

tonen welke onderdelen van de add-ons mee 

geëxporteerd moeten worden 

o Met kleur van tandwieltje aangeven of de 

export goed is ingericht 

 Gebruikers helpen in de keuzes die gemaakt 

moeten worden voor het maken van een export 



o Legenda niet voorselecteren > bewuste keuze 

o Add-ons niet voorselecteren > bewuste keuze 

 Field-export-keuzes als sjabloon kunnen opslaan 

 Herstellen: Knop weghalen 

 Export kunnen annuleren/afbreken (stopknop) 

 Omschrijving: niet verplicht maken 

 Exportlocatie hernoemen naar Bestandsnaam en 

voorvullen met naam van export + datumtijd 

 Laden van projectgegevens uitsplitsen: 

o Legenda’s 

o Paspoorten 

o Autorisaties 

 Log-file bijhouden van elke export-procedure (ook 

van stappen die goed gaan) 

 BUG: Exporteren naar memory stick duurt erg lang 

 Een disk I/O-error afvangen en gebruiksvriendelijke 

melding tonen 

  



Synchroniseren van een Field-export 

 Automatisch kunnen synchroniseren zonder actie 

van de gebruiker 

o Bepaalde tijdsvakken 

 

Logboek (buiten scope) 

 Datum + tijd kunnen opslaan bij inspectie? 

 Afhankelijk van datum + tijd logboekregels 

aanmaken 

 

Anders (buiten scope) 

 Hoeveelheid datagebruik in GBIonline is groot 

 Helpfuncties: Bij elke functie een knopje om door 

te klikken naar een helppagina. 

 Logging in systeemschema weg in 6.3.4? 

 


