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QuickScan-Module

Deze applicatie is tot stand gekomen binnen het PDPO-Project 
Hagenhelden met de financiële steun van 



Wat heb ik nodig.

1. Toegang tot dipla 2.
2. Toegang tot beheermodule energiek landschap.
3. Rol van projectarchitect voor het project waarin je wilt werken.

Pas op;
1. Je kan meerde quickscans per element hebben. In dipla 1 en in 

de biomassaberekeningen wordt enkel de meest recente in 
aanmerking genomen. Via de quickscan tabel kan je de oude 
quickscan steeds bekijken.

                     



Ga naar menu energiek landschap en 
kies Energiek Landschap Module.

Je ziet vervolgens de kaartmodule verschijnen met links 4 iconen.

                     

Projectselectie

Quickscanfilter

Teken, bewerken en toevoegen

Quickscan tabellen

Module Energiek Landschap



                     

Projectselectie

Hiermee kies je het project waarin je gaat werken en welke ander projecten je ook wil laten zien.

Zoom in naar het 
geselecteerde project

Laat de foto’s van het project 
zien.

Download shape met locatie 
van foto’s en url van de 
individuele foto



                     

Legende van het basisscherm

Groen = elementen met een quickscan
Label  = naam die staat in quickscan

Oranje = naam in infoveld in maar geen quickscan
Label   = geen quickscan ( naam in infoveld 1)

Rood = geen naam in infoveld 1 en geen quickscan
Label =geen quickscan en geen naam in infoveld 1 (Geo_id van element)

Extra info over naam/nummer van het element:

In principe is de naam die staat in de quickscan de enige juistte.
Maar dikwijls wordt er gestart vanuit dipla 1.
Als er nog geen quickscan is neemt de app de naam in het infoveld 1 over voor de naam 
van de quickscan. Maar als je daarna de naam van de quickscan verandert wordt deze niet 
automatische verandert in infoveld 1.

Met rapport ‘Quickscan verschillen in naam’ kan je bekijken waar er een verschil is 
tussen infoveld 1 en de naam in de quickscan.



                     

Quickscanfilter

Hiermee kan je enkel deze elementen laten zien waar een quickscan aan hangt die aangepast is binnen 
een bepaalde periode.
bv. Alle quickscans die ik deze week heb gemaakt.

Verwijder selectie

Alles van deze week/maand1 week/maand later of eerder

Kies specifieke data

Voer filter toe op de quickscandata in je project



                     

Tekenen, bewerken en toevoegen

Hiermee kan je:

Teken een nieuwe lijnelement en hang er 
een quickscan aan.

Pas de vorm van het geselecteerde element 
aan.

Quickscan aan bestaand element 
toevoegen.

Verplaats het geselecteerde element naar 
het project dat je eronder hebt geselecteerd.

Een element selecteren doe ja door de ALT-toets in te 
drukken en 

1. gelijktijdig een element te selecteren door er op te 
klikken of 

2. met je muis te klikken op de kaart en te slepen om een 
alle elementen in een gebied te selecteren.

Stop met tekenen of 
wijzigen van elementen



                     

Tekenen en bewerken van elementen

Bij iedere klik op de kaart maak je een nieuw 
hoekpunt in de lijn. 

Je stopt door dubbel te klikken.

Klik op het element dat je wilt bewerken.
Het geselecteerde element wordt paars.
Klik op de plaats op het element waar je een nieuw 
hoekpunt wilt en versleep het naar de gewenste 
positie.
Stop door langs het element op de kaart te klikken.



                     

Quickscan tabellen

Selecteer eerst de elementen waarvan je de quickscan wilt zien.
als je geen elementen selecteert zie je alle elementen binnen je actief project.

Een element selecteren doe ja door de ALT-toets in te drukken en 
1. gelijktijdig een element te selecteren door er op te klikken of 
2. met je muis te klikken op de kaart en te slepen om een alle elementen in een gebied te selecteren.

Bekijk detail

Een element kan meerde quickscan bevatten. 
Enkel de laatste wordt gebruikt in de biomassaberekeningen en 
kaarten in dipla 1.



                     

Detail van Quickscan tabellen bekijken

Je kan een individuele quickscan bekijken en bewerken door op het oog te klikken.
het detail laat alle ingevulde velden zien.

Wijzig 
quickscandata



                     

Detail van Quickscan tabellen bewerken

Je kan een individuele quickscan bekijken op bewerken te klikken . Dan krijg je het volgende scherm te 
zien. Je kan nu mbv treklijsten de individuele waarden aanpassen.
je kan ook een volledig nieuwe quickscan toevoegen aan het element door op invoeren quickscan te 
klikken.



Bekende fouten

Ik zie mijn gegevens niet in dipla 1
1. Je hebt per ongeluk een nieuwe quickscan toegevoegd aan een element.
2. Je ziet enkel deze dat. Vraag de quickscan van het element op en verwijder de 

nieuwe ongewenste quickscan. 

                     


