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Introductie 

Dit document beschrijft de grafische user interface (GUI) voor de toepassing van het verzenden van 

cell broadcast-berichten voor de dienst NL-Alert. 

Minimale systeemvereisten en configuratie 

Besturingssysteem: Windows 8.(tot januari 2023) 

Scherm resolutie: 1600x1050 / 1200 of 1920x1080 / 1200. 

Om de toepassing uit te kunnen voeren, dient de werkplek minimaal te beschikken over de 

geïnstalleerde Java versie 1.8. 

Opstarten van de toepassing op de Client 

De toepassing kan worden gestart door het openen van een webbrowser met de bij de applicatie 

behorende hyperlink (http://www.nlalert.local). Ook is het mogelijk om via het (eerder) 

gedownloade nlalertclient.jnlp bestand op te starten. Na het opstarten kunt u 2 soorten schermen te 

zien krijgen. Onderstaand scherm wordt getoond indien de toepassing al een keer eerder is 

uitgevoerd op uw systeem. 

 

 
Afbeelding 1: Controle of het meest recente nlalertclient.jnlp bestand op uw computer aanwezig is. 

 

Indien uw systeem nog niet eerder is gebruikt voor NL-Alert zal het bestand nlalertclient.jnlp eerst 

worden gedownload naar uw computer. 

 

Wanneer de toepassing wordt gestart krijgt de gebruiker het Disclaimer en Broker / Administratie 

informatie scherm te zien. Check box aanvinken en klik vervolgens op Run om verder te gaan. 

 
Afbeelding 2: Java beveiligingsbericht met betrekking tot NL-Alert. 
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Figuur 3: Disclaimer en informatie scherm. 

 

Het getoonde nummer 088-6620300 is het nummer van het MMC waar u NL-Alert incidenten kunt 

melden. 

 

Na het lezen van de disclaimer dient de geautoriseerde gebruiker op de knop Accepteren te klikken 

om door te gaan naar het inlog scherm. 

Als de gebruiker op de knop Afwijzen klikt, wordt de toepassing weer afgesloten. 

 

 Figuur 4: Inlogscherm NL Alert. 

 

Vul de aan u verstrekte gebruiker naam en het wachtwoord in. 

Wanneer de gebruiker op de knop aanmelden klikt, zal het systeem de gebruikersnaam en het 

wachtwoord controleren en valideren. Het Login venster wordt vervolgens gesloten 

Als de gebruiker op de knop Annuleren klikt zal het de toepassing afsluiten. 

 

Als de ingevoerde gebruiker gegevens niet correct zijn kan de gebruiker opnieuw te proberen zich 

aan te melden. 
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Figuur 5: Weergave bij invoer van ongeldige gebruikersinformatie. 

 

 
Figuur 6: Weergave bij het overschrijden van het aantal foutieve logins. 

 

Als de gebruiker te veel pogingen heeft gedaan wordt het account van de gebruiker geblokkeerd. De 

gebruiker wordt, tijdens het inloggen, op de hoogte gehouden van het aantal ongeldige 

inlogpogingen ten opzichte van het ingestelde toegestane aantal foutieve inlogpogingen. In de 

trainingsomgeving is de waarde ingesteld op 10, in de operationele omgeving is deze ingesteld op 5. 

 

Als de ingevoerde gebruiker naam en wachtwoord correct zijn, zal de NL-Alert browser verschijnen 

waarbij de kaart op basis van het soort account en het gebied worden getoond waarbinnen de 

gebruiker bevoegd is een NL-Alert bericht te verzenden. 

 

Voor het resetten van het wachtwoord kunt u contact opnemen met het MMC te Driebergen, zij 

kunnen uw wachtwoord resetten. Het MMC is te bereiken onder telefoonnummer 088-6620300. 
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Opstarten van de toepassing LMO domein 

De toepassing kan ook worden gestart via het LMO domein door in het start menu de NL-Alert 

applicatie te kiezen.  

 

 
Figuur 7: Startmenu LMO omgeving 

 

 
Figuur 8: Vervolgens wordt Chrome opgestart en click op “Behouden”. JNLP word gedownload 
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Figuur 9: Open de JNLP file door op “Openen” te clicken 

 

Vervolgens de stappen doorlopen zoals in dit document aangegeven bij figuur 1, 2, 3, en 4. 

Overzicht 

Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de NL Alert interface. Dit is het eerste scherm na het 

inloggen op de applicatie of na het sluiten van een gebeurtenis: 

 
Figuur 10: Overzicht. 

Operationele/Training omgeving 

Operationele omgeving 

De operationele omgeving is de live omgeving waarmee je een NL–Alert kan verzenden  

 

Training omgeving 

Om uw vaardigheden bij te houden kunt u gebruik maken van de training omgeving. 

De training omgeving heeft exact dezelfde functionaliteiten als de operationele omgeving met het 

enige verschil is dat de training omgeving het bericht niet daadwerkelijk verstuurd in het 

geselecteerd gebied, er kan zoveel als u wilt op geoefend worden. 

De training omgeving is te bereiken via een normale internet pc met de aan u verstrekte (training) 

gebruiker naam en het wachtwoord. 

URL: https://training.nl-alert.centriconline.nl/nlalertclient 
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Om misverstanden te voorkomen is in de applicatie aangegeven op welke van de twee omgevingen u 

bent ingelogd (zie figuur 11 en 12). 

 

  

Figuur 11: Operationele omgeving. 

 

  

Figuur 12: Training omgeving. 
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Menubalk 

De menubalk bevat de volgende opties: 

 

Bestand 

- Open crisis:   Toont een lijst van alle inzetten van de dienst. 

- Sluiten crisis:   Sluit een open Event. 

- Afsluiten:   Sluit de toepassing af. 

 

Adresboek 

- Adresboek:   Deze is niet beschikbaar. 

 

Help 

- Informatie:  Informatie over de toepassing, met inbegrip van het versienummer. Dit is 

geen helpfile! 

 
Figuur 13: Menubalk. 

Systeemberichten 

Het vermelden van systeemberichten kan ingezet worden als er belangrijke berichten zijn van de 

beheerder voor gebruikers.  

Ze worden op dat moment dat dit van toepassing is weergegeven in het nieuws balk boven het 

kaartgedeelte. Dit kunnen onder meer berichten zijn met betrekking tot geplande of ongeplande 

systeemuitval, Alarm, algemene Berichten van de beheerder enz. zijn. 

 
Figuur 14: Systeembericht. 

 

Met behulp van de button  kunt u het tekst vak vergroten en weer verkleinen. 

 
Figuur 15: vergroot tekst vak met tooltip. 

 

Door met de muis op de tekstregel (dit kan bij een geopend of gesloten tekst vak) te gaan staan 

opent zich een ‘tooltip’ die u het hele bericht laat zien. De tooltip bevat ook de starttijd en eindtijd 

van het bericht. 

Opmerking: Alle in de Nieuwsbalk getoond informatie kan alleen worden gecreëerd door de 

systeembeheerder. 
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Kaart 

De eerste kaart die een gebruiker zal zien is afhankelijk van de aan de gebruiker verleende rechten: 

 

Regionale gebruikers:  Het gebied van de veiligheidsregio waar deze  gebruiker in dienst is. 

Regionale super gebruikers:  Het gebied van de veiligheidsregio en de aangrenzende regio's. 

Nationale gebruikers:   Alle regio's (= Nederland). 

Navigatiebalk 

Onder de menu opties is de navigatiebalk. Op deze balk zijn er twee mogelijkheden om de kaart te 

‘bedienen’. 

 
Figuur 16: Navigatie opties in de navigatiebalk. 

 

Zoeken 

Een pop-up wordt weergegeven waar de gebruiker een plaatsnaam of gedeelte daarvan of een 

postcode (PC5) in kan geven typen.  

Na selectie zal de toepassing inzoomen op dat gebied. 

 

Home 

Reset de kaart naar de standaard kaartweergave voor de ingelogde gebruiker. 

 

Zoom 

Het plus- en minteken op de kaart kan gebruikt worden voor het uitgroten of het verkleinen van de 

kaart en dit is gebaseerd op het midden van het scherm. 

Zoomen kan ook worden gedaan met de scrol optie van de muis. 

 

 
Figuur 17: Wijziging Zoom levels in de kaart. 
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Toegang tot Zoeken 

Met de knop zoeken op de werkbalk krijgt de gebruiker toegang tot een zoekopdracht dialoog. 

Als u op de knop verschijnt er een pop-up venster. 

 
Figuur 18: Zoekvenster waarmee gezocht kan worden op postcode of plaatsnaam. 
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Zoekvak elementen: 

- Het invoeren van een willekeurig karakter in het tekstveld zal de query triggeren  

("filteren van gegevens door te typen"). 

- Het maximaal in de geven karakters is 100. 

- Karakter kunnen zowel numeriek als alfanumeriek zijn. 

- Postcodes kunnen ingegeven worden volgens het PC5 principe (bijvoorbeeld 1111A). 

 

Zoekresultaten 

- Dynamisch displays terug resultaat (s) in reactie op de gebruiker tekst. 

- Het maximum aantal resultaten weergegeven is 20. 

- De tafel is schuifbaar. 

- "City" is het enige veld. 

   

Figuur 19: Zoekvenster met 3 getallen van een postcode en met PC5 ingevulde waarde. 

 

Button "Tonen" 

- Inactief (grayed-out) als er geen resultaat of geen geselecteerd resultaat is. 

- Actief als er tenminste één resultaat is of één resultaat uit het overzicht geselecteerd wordt. 

- Als u op de knop "Tonen" klikt gaat de kaart naar het betreffende gebied waarbij het centrum van 

de kaart overeenkomt met het bijhorend kaartcoördinaat. 
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Zodra de gebruiker het invoerscherm voor zich heeft kan hij, afhankelijk van zijn rechten, een gebied 

gaan selecteren. De optie Nationaal is alleen voorbehouden aan gebruikers met nationale rechten. 

 

 
Figuur 20: Selecteer de gewenste tekenvorm waarmee het best het benodigd gebied in kaart kan worden gebracht. 

 

Optie: 

Polygoon:  Een crisis aanmaken door een gebied te tekenen in de vorm van een veelhoek. 

Ovaal:   Een crisis aanmaken door een ellips te tekenen. 

Nationaal:  Een crisis aanmaken is het gebied met een selectie van alle regio's (= Nederland). 

Deze knop is alleen beschikbaar voor de nationale gebruikers. 

 

Gebruiker informatie 

Links onder op het NL-Alert scherm wordt de gebruikersnaam, type gebruiker en gerechtigd 

uitzendgebied weergegeven: 

 
Figuur 21: Gebruiker informatie. 
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Navigeren en tekenen 

Er kan op verschillende manieren over de kaart genavigeerd worden tijdens de aanmaak van een 

crisis. Op de kaart kunnen een 3-tal attributen worden getoond namelijk: 

- Hand. 

- Draadkruis. 

- Wijsvinger (pointer). 

 Normaal:  Wordt gebruik om cursor over de kaart te verplaatsen. 

 Draadkruis:  Als u de Polygoon of Ovaal selecteert verandert de cursor ‘hand’ zou 

  in een draadkruiscursor die aangeeft waardoor tekenen mogelijk  

  wordt. 

 Wijsvinger:  Wordt weergegeven als de cursor over een getekend gebied gaat. 

De getekende vorm kan verplaatst of aangepast worden. 

Verplaatsen of aanpassen van een getekend gebied 

Het kan voorkomen dat een getekend gebied niet correct is aangegeven. Het is mogelijk om het 

gebied tussentijds aan te passen door met de ‘wijsvinger’ een van de witte punten te selecteren 

(muisknop vasthouden) en deze vervolgens te verplaatsen naar het gewenst gebied. Ook kan, door 

ergens in het gebied te staan, de gehele selectie verplaatst worden. Vorm aanpassingen zijn bij zowel 

de Ovaal als Polygoon mogelijk. 

   
Figuur 22: Verplaatsen van een Alert gebied. 

 

Geldig getekend gebied 

Een geldig getekend gebied is een getekend gebied dat wordt gedefinieerd door een ellips of een 

veelhoek op de kaart waarbij de onderlinge getekende punten met elkaar verbonden zijn. 

Aan de geldigheid van een getekend gebied worden eisen gesteld: 

1. Ellips: Een gebied begrensd door een ellips is slechts geldig indien een deel of het geheel 

binnen het gebied ligt waar de gebruiker gebruikersrechten heeft 

2. Polygoon: Een gebied gedefinieerd door een veelhoek (polygoon) is alleen geldig als: 

• het minimaal 3 en maximaal 50 hoekpunten heeft 

• minstens 1 hoekpunt binnen het voor de gebruiker geldige gebied valt 

• de hoekpunten met elkaar verbonden zijn zodat er een gesloten geheel ontstaat 

• de lijnen van een polygoon zichzelf niet doorsnijden (dit is technisch beperkt) 
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Figuur 23: getekend ellips die niet voldoet aan de systeem eisen. 

 

 
Figuur 24: Waarschuwing dat het getekend gebied meer hoekpunten bevat dan toegestaan. 

 

 
Figuur 25: getekend ellips die voldoet aan de systeem eisen. 

 

Figuur 23 en 25 hebben hetzelfde getekende gebieden, het enige verschil is dat in figuur 23 de 

gebruiker is ingelogd als regionaal gebruiker en de gebruiker in figuur 25 is ingelogd met een 

bovenregionaal gebruikers account. 

De regionale gebruiker heeft in de selectie te maken met grillige regio grenzen (figuur 20), hierdoor 

krijg je meerdere hoekpunten in de ellips, in dit geval meer dan 50 en dan gaat het mis. 

Een bovenregionaal gebruiker heeft de mogelijkheid om in de aangrenzende gebieden een selectie te 

maken zodat je hier niet te maken hebt met grensgebieden in het verzendgebied. 
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Tussentijds aanpassen verzendgebied 

 

Het kan voorkomen dat een crisis is aangemaakt en op het laatste moment blijkt dat de 

gebiedsselectie aangepast dient te worden. Dit kan zelf nadat voor de eerste keer op de knop 

verzenden is geklikt. 

 
Figuur 26: Aangemaakte crisis. 

 

Op het moment dat blijkt dat een gebiedsselectie aangepast dient te worden, voor dat voor de 

tweede keer op verzenden is gedrukt, heeft de gebruiker de mogelijkheid om het gebied of tekst aan 

te passen. Hij doet dit door de opgestarte verzending te annuleren. 

 
Figuur 27: Annuleren. 

 

Zodra de gebruiker op annuleren heeft gedrukt wordt het getekend gebied weer getoond met de 

ingegeven hoekpunten. Door met de muis op een van de hoekpunten te gaan staan heeft de 

gebruiker de mogelijkheid om de vorm aan te passen. Indien de gebruiker de vorm dient te 

verplaatsen gaat hij in de vorm staan, klikt op de muisknop en verplaatst de gebruiker de getekende 

vorm. Dit is mogelijk bij zowel Ovaal als Polygoon. 
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Figuur 28: Voor aanpassing geschikte vorm. 

 

 
Figuur 29: Door gebruiker aangepast vorm. 

Na het aanpassen van de tekst of gebiedsselectie kan de gebruiker het bericht verzenden. 
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Aanmaken van een crisis 

Na het selecteren van een gebied dient de uit te zenden tekst te worden aangemaakt. Dit kan op 2 

manieren: 

- Op basis van voorbereide berichten in het berichtenboek. 

- Op basis van vrije tekst. 

 

 
Figuur 30: Nieuw crisisscherm. 

 

Informatie in het crisisscherm 

 

Crisis naam:  De naam van het evenement wordt automatisch gegenereerd door het systeem. 

Het formaat van de naam van het evenement is: User Id + Organisatie + Datum + Tijd. 

Als het alarm wordt gemaakt in een bestaand evenement (zie Alert Status) de naam 

van de gebeurtenis kan niet worden gewijzigd. 

Afzender:  De oorsprong adres van de waarschuwing is standaard "NL-Alert". 

Dit veld kan niet worden geconfigureerd door de gebruiker. 

Datum/Tijd:  De datum en tijd wordt geplaatst op dit gebied en synchroniseert in real time. 

De datum en tijd wordt gesynchroniseerd met de NL-Alert database server tijd en zou 

kunnen afwijken van de PC die u toegang geeft tot het NL-Alert systeem. 

Bericht:  De tekst van het bericht dat moet worden verzonden. Dit veld is verplicht. 

De gebruiker kan de tekst selecteren uit het Berichten bibliotheek en deze dan meer 

specifiek maken of een vrije tekst ingeven. 

De inhoud van het uit te zenden bericht bestaat uit: Afzender Datum - Tijd en tekst 

die zal verschijnen in de cell broadcast bericht. 

Een cell broadcast bericht kan 12 pagina's met 93 karakters bevatten (afhankelijk van 

de door de administrator ingestelde parameter). 
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Berichten bibliotheek  

 

De gebruiker heeft de mogelijkheid om, uit een vooraf gedefinieerde, berichten via een 

boomstructuur te selecteren. Het geselecteerde bericht verschijnt in het veld Bericht: 

 

 
Figuur 31: Nadat de gebruiker op de knop Bibliotheek (boek) klikt, worden de vooraf gedefinieerde berichten in de 

berichtenbibliotheek getoond (zie figuur 29)  

 

  
Figuur 32: De berichten bibliotheek, de hier rood onderstreept gegevens dienen door de gebruiker aangepast te worden 

naar, voor de crisis, relevante gegevens. In de crisis opmaak is de onderstreping niet meer zichtbaar. 

 

Om een bericht te kunnen gebruiken die de gebruiker het bericht te selecteren waarna de tekst in 

het bericht venster van de crisis verschijnt. 

 
Figuur 33: Knop selecteren 

  



 

 

Pagina 21 van 35   
  

 

 

Figuur 34: De geselecteerde tekst is geplaatst in het bericht venster 

 

Voorbeeld:  De volledige tekst van het bericht wordt weergegeven zoals deze zal worden 

weergegeven op mobiele telefoons. Onder het veld voorbeeld is het aantal 

pagina's dat de waarschuwing uit en het aantal tekens links op de laatste 

pagina. 

Reset:  Alle ingevoerde gegevens in de velden en het alert gebied zal worden gereset. 

Verzenden:  Wanneer het crisis gebied is geselecteerd en het bericht veld is niet leeg, zal 

de knop Verzenden actief worden. 
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Bevestigen Crisis 

 

Nadat de gebruiker op de knop VERZENDEN in het venster Crisis klikt, zal het systeem het 

samenvatting venster tonen. 

 

 
Figuur 35: Samenvatting Venster 

 

Tijdens het tonen van de samenvatting is het nog steeds mogelijk om een aanpassing door te voeren. 

Pas als de gebruiker voor de tweede keer op verzenden klikt zal het bericht daadwerkelijk worden 

verzonden naar de operators. 

Verzenden van het bericht 

 

Zodra de gebruiker voor de tweede keer op verzenden klikt zal het bericht verzonden worden naar 

de operators. Gedurende het verzenden wordt een voortgangsbalk getoond waarbij een groen blokje 

heen en weer gaat. Zodra dit verdwijnt is het bericht bij alle operators aangeboden en vangt de 

verzending van het NL-Alert  bericht aan. 
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Figuur 36: Voortgangsbalk wordt getoond tijdens de uitzending naar de operators 

Handmatig stoppen van een bericht 

 

Het is niet altijd nodig om een bericht gedurende de, standaard van 60 minuten, ingestelde looptijd 

te laten lopen. Zodra de gebruiker opdracht krijgt om het NL-Alert bericht af te breken kan hij dit 

doen in het berichtvenster door te klikken op de knop ‘Stop uitzenden’. Er wordt een pop-up venster 

getoond waarin de gebruiker moet bevestigen dat hij het lopende bericht wil afbreken. 

 
Figuur 37: Stop uitzenden bevestigen 

 

Op dat moment zal de letter A veranderen in K en aansluitend in S (zie Status van een bericht). 

Status van een bericht 

Een bericht kan verschillende statussen hebben die aan de gebruiker getoond worden in het scherm 

tijdens of na de verzending: 

 

- A:  Active, het bericht wordt nog steeds uitgezonden. De tooltip toont als informatie Actief 

- K:  Killed, het bericht is handmatig gestopt door de gebruiker. De tooltip toont als informatie Kill 

- S:  Stopped, het uitzenden is gestopt. De tooltip toont als informatie Gestopt 

- F:  Failed, het is niet gelukt om het bericht aan de betreffende operator aan te bieden of deze 

heeft niet gereageerd op het aangeboden bericht. De tooltip toont als informatie Fout 
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Opzoeken eerder uitgezonden bericht(en) 

Het is voor de gebruiker mogelijk om eerder uitgezonden NL-Alert berichten op de vragen uit het 

systeem. De gebruiker kan dit doen door via het menu Bestand de optie Open crisis te selecteren. 

 

Er wordt een nieuw systeem venster geopend waarin de uitgezonden berichten worden getoond. 

Op het moment dat de gebruiker daadwerkelijk het bericht heeft verzonden zal deze worden 

toegevoegd aan het overzicht waaruit de crisis op een later moment geselecteerd kan worden. 

Als de muis op een regel staat wordt een ‘tooltip’ getoond. Deze tooltip laat, anders dan de getoonde 

regel in de tabel, alle bij die crisis onderliggende berichten zien. 

 
Figuur 38: Een selectie kunnen maken om een oude crisis te kunnen bekijken. 

 

Een oude crisis is te openen door op de geselecteerde regel te ‘dubbelklikken’ of de knop ‘Openen’ 

aan te klikken. 

 
Figuur 39: Informatie venster 

 

Dit informatie venster laat de gebruiker zien hoeveel berichten er zijn verstuurt en of er nog lopende 

berichten zijn. Om de informatie te kunnen zien dient het tabblad Berichten te worden geopend. 
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Figuur 40: tabblad met de status van de betreffende crisis. 

 

Op het tabblad wordt zowel in totaal als op de afzonderlijke tabbladen de volgende informatie 

getoond: 

 

- Start:  Het tijdstip waarop de verzending van het bericht is gestart. 

- Duur:  De uitzendduur van het bericht. De uitzendduur wordt weergegeven in minuten en 

gaat door zolang de signalering in een actieve modus is. Actieve modi zijn Actief en 

kill-modus wanneer het alarm is in een laatste mode (Fout of Gestopt), zal de laatst 

ontvangen van de operator timestamp worden gebruikt. 

De totale tab zal altijd de duur van de operator met de langste duur te tonen. 

- Kanaal:  Het kanaal waarop is uitgezonden. 

- Totaal:  Het aantal radiocellen waaraan het bericht is verzonden vanuit de brokerapplicatie. 

- Voltooid:  Het aantal radiocellen dat het bericht daadwerkelijk heeft uitgezonden 

- Onbekend:  Het aantal radiocellen dat het bericht niet heeft uitgezonden. 

- Procent:  De verhouding tussen het aantal beschikbare gerapporteerde cellen en de cellen die 

daadwerkelijk hebben uitgezonden in procenten. 

- Stop uitz.: Als het alarm actief is, kan de gebruiker de CB-bericht te stoppen wordt uitgezonden. 

De knop ‘Stop uitzenden’ is alleen actief als er een crisis actief is. 

- Nieuw Alert: Indien een nieuw bericht of een update op een bestaand bericht dient te worden 

verzonden gebruikt de gebruiker de optie ‘Nieuw alert’. Met deze optie kom je in een 

‘nieuw alert’ venster met hetzelfde selectiegebied van het voorgaande bericht. 

Uiteraard is het mogelijk om het geselecteerd gebied aan te passen indien nodig. 
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Operator prestaties/kleuren op tabbladen (Verkeerslicht functionaliteit) 

 

Om een snelle indicatie te krijgen of een operator het goed krijgen de tabbladen tijdens het 

verzenden van een crisis een kleur. Deze kleur is een indicatie voor verhouding tussen het aantal 

geselecteerde cellen en de cellen die daadwerkelijk uitzenden. 

 

Wat betekenen de kleuren? 

- Geen:  geen prestatie gegevens beschikbaar. 

- Rood:  laag prestatieniveau en / of ERROR (F) status van een operator /  

of in geval van Tele2 omdat 4G niet kan rappoerteren. 

- Oranje:  acceptabel prestatieniveau. 

- Groen:  hoog prestatieniveau. 

 

 
Figuur 41: Status van operators 

  

De waarden voor de onder- en bovengrens zijn configureerbaar in de beheerder Application door 

een systeembeheerder. 

 

Opmerkingen 

• Standaard wordt een NL-Alert bericht gedurende 60 minuten uitgezonden. Na 60 minuten, of na 

het kiezen van de functie “stop uitzenden”, stopt de verzending. 

 

• Het percentage masten dat heeft uitgezonden zegt niets over het feitelijke bereik van het aantal 

mobiele telefoons. Wanneer 1 mast het niet doet wordt deze in vrijwel alle gevallen automatisch 

overgenomen door een andere. Met andere woorden, je mobiele telefoon zoekt automatisch contact 

met een andere wel werkende mast. Daarnaast is het onbekend hoeveel telefoons er verbonden zijn 

met een mast. 

 

• Bovenstaande informatie (met name de provider specifieke info) betreft commercieel 

Vertrouwelijke informatie. Deze informatie is niet voor extern gebruik bedoeld. 
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Tool Tip 

De gebruiker wordt op diverse manieren geïnformeerd over de voortgang of andere situaties met 

behulp van een tooltip. Ook bij de operator tabbladen wordt gebruik gemaakt van deze informatie 

mogelijkheid.  

 

Als de staat voor een operator overgangen fout (F), worden de juiste foutcode, foutmelding en 

tijdstempel ter beschikking gesteld aan de gebruiker in een tooltip. De tooltip wordt zodra de 

gebruiker de cursor over de respectieve tabblad operator bar weergegeven item. De tooltip wordt 

weergegeven of het item wordt geselecteerd of niet. Zodra de cursor buiten het gedefinieerde 

gebied wordt bewogen, wordt de tooltip niet meer weergegeven. 

   
Figuur 42: Voorbeelden van een tooltip bericht. 
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Levensduur van een crisis 

De levensduur van een crisis is het tijdvenster voor welke gebruikers zijn toegestaan om extra 

waarschuwingen toe te voegen aan een bestaande gebeurtenis / crisis. Deze levensduur is door de 

beheerder in te stellen en is in overleg met het Ministerie vastgesteld op 24 uur. 

Dit betekent dat het binnen 24 uur nadat een crisis is opgestart nog steeds nieuwe alerts kunnen 

worden aangemaakt. 

Einde levensduur 

 

Zodra de levensduur van een crisis wordt overschreden, zal de knop ‘Nieuw Alert’ uitgeschakeld zijn 

(grijs) voor alle nieuwe alerts in verband met de crisis. Gebruikers kunnen nog steeds de details van 

de signalering bekijken, maar het is niet meer mogen om een nieuw alert toe te voegen. 

De gebruiker moet de geopende crisis eerst sluiten om een nieuwe crisis te maken om een nieuw 

bericht te kunnen versturen 

 

Als een gebruiker een oude crisis opent zal hiervan een melding verschijnen. 

 
Figuur 43: De crisis is verlopen. 

 

Het venster biedt de gebruiker 2 opties: 

- Ok: 

De geselecteerde crisis wordt geopend om te kunnen bekijken maar het is niet mogelijk 

om een nieuw alert er aan toe te voegen (Knop Nieuw alert is ‘grayed out’) 

 
Figuur 44: Nieuw alert grayed out. 

 

- Nieuwe Crisis: 

De geselecteerde crisis wordt afgesloten en een nieuwe wordt geopend. 
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Meer informatie over het tekenen van ellipsen en polygonen 

In dit hoofdstuk wordt meer uitleg gegeven of het tekenen van een Ellips (Ovaal) of Polygoon. 

 

Geldig gebied van een ellips 

 

Een ellips blijft geldig ook als een gedeelte van de ellips buiten het toegestane gebied valt. 

Het deel dat buiten de grens valt wordt weergegeven zonder achtergrondkleur en stippellijnen om 

aan te geven aan de gebruiker dat dit deel buiten de toegestane gebiedsselectie valt. Alleen het deel 

dat is de binnenkant van de toegestane gebied zal de selectie gebied vormen (heeft 

achtergrondkleur, doorgetrokken lijn). Zie afbeelding hieronder. 

 

 

  

Figuur 45: Geldig gebied voor een ellips. 

 

(1) Een ellips wordt verplaatst over de grenzen van een toegestaan gebied. 

De ellips is geldig zolang een gedeelte van het getekend gebied binnen het toegestane gebied 

valt. 

(2) De selectie gebied zoals getoond na het klikken op de knop 'Verzenden'. 

De ellips bestaat alleen nog uit dat gedeelte wat binnen het toegestane gebied valt. 
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Ongeldig gebied van een ellips 

 

Een ellips kan volledig buiten de grenzen van een toegestaan gebied aangemaakt worden. 

Het is echter geen geldige selectie gebied. De knop ‘Verzenden wordt niet actief. 

Een ellips in een dergelijke positie heeft geen achtergrondkleur en bestaat uit stippellijnen. 

 
Figuur 46: Ellips valt buiten het toegestaan gebied. 

Geldig gebied van een Polygoon 

 

Een polygoon of veelhoek kan deels getekend worden buiten het toegestane gebied 

Een polygoon blijft geldig zolang minstens 1 hoekpunt binnen het toegestane gebied valt.  

Het deel dat buiten het toegestane gebied valt wordt weergegeven zonder achtergrondkleur en 

stippellijnen. Alleen het deel dat binnen het toegestane gebied valt zal het selectie gebied vormen 

(heeft achtergrondkleur, doorgetrokken lijn). 

 

 
Figuur 47: Geldig gebied voor een polygoon. 
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(1) Een polygoon wordt bewogen over de grenzen van een toegestane gebied.  

     De polygoon is geldig zolang minstens 1 hoekpunt valt binnen het toegestane gebied. 

(2) Het uiteindelijke selectie gebied zoals getoond na het klikken op de knop 'Verzenden'.  

     De polygoon bestaat alleen nog uit dat gedeelte wat binnen het toegestane gebied valt. 

 

Ongeldig gebied van een Polygoon 

 

Als een polygoon geheel buiten het toegestane gebied valt d.w.z. geen hoekpunt binnenzijde van het 

gebied wordt bewogen zal deze wel buiten het gebied blijven bestaan. 

Het zal echter geen geldige selectie gebied (geen achtergrondkleur en stippellijnen) zijn. 

De knop Verzenden kan niet actief zijn terwijl het gebied is in deze positie is. 

 

 

Figuur 48: -Polygoon valt buiten een toegestaan gebied. 
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Aanpassen van een eerder getekend gebied 

Een geldig gebied kan worden ingesteld/aangepast hetzij door het verplaatsen van het getekend 

gebied in zijn geheel of door het te bewerken d.w.z. de hoekpunten (witte blokjes) aan te passen of 

het geselecteerd gebied in zijn geheel te verslepen. Deze twee functies kunnen worden door de 

gebruiker via klikken op de hoekpunten van de Polygoon of Ovaal. 

Het verplaatsen van een Ellips 

 

Een ellips kan worden verplaatst naar een andere positie op de kaart. 

Een ellips uitsluitend verplaatst binnen de grenzen van het toegestane gebied is altijd geldig.  

De ellips als geheel beschouwd het selectie gebied. 

 

 
Figuur 49: Verplaatsen van een ellips. 

 

Het selectie gebied zoals getoond na het klikken op 'Verzenden' om een ellips die binnen de grenzen 

van een vergunning gebied werd verplaatst. De signalering correspondeert met de ellips als geheel. 

 

Het verplaatsen van een Polygoon: 

 

Een polygoon kan worden verplaatst naar een andere positie op de kaart. 

Een polygoon uitsluitend verplaatst binnen de grenzen van een toegestaan gebied is altijd geldig. 

De polygoon als geheel wordt beschouwd als het uitzendgebied gebied. 
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Figuur 50: Het verplaatsen van een polygoon. 

Het bewerken van een ellips 

 

Nadat een ellips is getekend zijn de vier hoekpunten van de ellips te zien. Plaats de cursor op een van 

hen waardoor het mogelijk wordt om langs iedere as (horizontaal of verticaal, nooit beide) het 

geselecteerde punt te verslepen. Op deze manier is het mogelijk om de grootte en de vorm van de 

ellips aan te passen. 

 

 
Figuur 51: Het bewerken van een ellips. 
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Een polygoon bewerken 

 

Een polygoon kan worden gewijzigd door het verplaatsen van een of meerder hoekpunten.  

Door een hoekpunt te selecteren met de muis kan het hoekpunt verplaatst worden. 

  

Figuur 52: Het bewerken van een polygoon. 
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Simpele polygoon Vs Complex polygoon 

 

                    

Figuur 53: Eenvoudige polygoon (geldig) Complexe polygoon (niet geldig). 

 

Zodra de gebruiker de cursor verplaatst naar een positie die zou leiden tot een zelf-kruisende 

polygoon verandert de kleur die aangeeft dat het ongeldig is. Bij het loslaten van het verplaatste 

hoekpunt zal de polygoon terugkeren naar de geldige situatie die bestond voor de laatste 

verplaatsing 

 
Figuur 54: Een voorbeeld van complexe polygonen die niet worden toegestaan, dat wil zeggen, kan niet worden gemaakt, 

noch tijdens het tekenen van een polygoon vanuit het niets, noch als een bestaande polygoon wordt bewerkt. 

  

(1) De cursor met een "verbodsbord" (aangegeven) om aan te geven dat het punt van de 

polygoon niet kan worden geplaatst op deze locatie 

(2) resulterende complex polygonen die zou ontstaan  

– dit is niet (meer) mogelijk en staat hier alleen ter illustratie 


