Handleiding GisWest Extensie 10.6 met Geolocator en
downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop

Installatie GIS WEST Extensie
Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze eerst gede-installeerd te
worden.
Via “Configuratiescherm”  “Software”/”Programma’s en onderdelen” kunt u de vorige
versie verwijderen.
De GIS WEST-extensie installeer je via het bestand “GISWestSetup.msi”.
U krijgt het volgende scherm:

U klikt op “Next >”

Alle gegevens zijn correct ingevuld, dus u klikt “Next” , U kunt Everyone aanklikken. !Let op, de
Gis West Extensie moet geïnstalleerd worden op een locatie waar de gebruiker schrijfrechten
heeft.

Dit is een bevestigingsscherm, u klikt op “Next”.Vanaf nu wordt de Gis West Extensie
geïnstalleerd.

Het is mogelijk dat er om een toestemming gevraagd wordt of dat er gevraagd wordt om de installatie uit te
voeren met een administrator account.

De GIS WEST Extensie is succesvol geïnstalleerd. U klikt op “Close”

De Gis West Extensie is geïnstalleerd en nu moeten we deze extensie nog activeren in ArcGIS for
desktop 10.6
U opent ArcMap en u gaat naar het volgende menu item,
“Customize”  “Toolbars””GISWest”

Zodra “GISWest” aan geklikt is, zal er een toolbar verschijnen:

Met deze toolbar kunt u de verschillende functies van de Gis West Extensie gebruiken.

GisWest Opties

Als men op deze knop klikt verkrijgt u het volgende venster:

In de tab “Authenticatie” moet men z’n gebruikersnaam en Paswoord in vullen, de
gebruikersnaam bepaald tot welke datalaag men toegang heeft. Deze gegevens kan men
verkrijgen via het contactformulier op de website van Gis West.

GisWest lagen toevoegen (bibliotheek)

Als men op deze knop klikt verkrijgt u het volgende venster:

In deze bibliotheek zijn er datalagen beschikbaar onderverdeeld per thema. Er is de mogelijkheid
om verschillende datalagen tegelijkertijd toe te voegen.
Deze bibliotheek is dynamisch, dit wil zeggen dat als de bibliotheek geopend wordt, dat de Gis
West Extensie opvraagt welke datalagen er beschikbaar zijn. Er worden maandelijks datalagen
geüpdatet, aangepast, toegevoegd of verwijderd.
De services worden gepubliceerd door ArcGis server (ArcGIS Map Service). Bij een ArcGIS Map
Service is het niet mogelijk data te selecteren en te exporteren.

Gis West Zoekfunctie

Als men op deze knop klikt verkrijgt u de volgende vensters:

Er is momenteel de mogelijkheid om op 2 thema’s te zoeken, namelijk adressen en percelen.
Zoeken op Adressen: Het is niet nodig om straatnaam volledig juist te schrijven. Bv. als men
wil zoeken op “Koning Leopold III-laan, 41, Brugge”, is het voldoende om
“leopold laan, 41, Brugge” in te geven. Men krijgt dan het volgende
resultaat:

- Via rechtermuisknop op het gevonden resultaat heb je de mogelijkheid om
“Pan naar…”, “Zoom naar…” en “Markeer…” aan te klikken.

- Via de knop “Maak leeg”, kan je het in resultaatvenster de resultaten
verwijderen

Zoeken op Percelen: Als men op Percelen wil zoeken, moeten alle velden ingevuld worden.

