BEKNOPTE HANDLEIDING DEMO-OMGEVING KNOOP-PORTAAL
U hebt zich aangemeld voor toegang tot de demo-omgeving van het KNOOP-Portaal. In deze beknopte handleiding helpen wij u graag op weg.
De data in de demo-omgeving is afkomstig uit Goeree-Overflakkee en betreft geanonimiseerde data die ook willekeurig is gemaakt. Zo kunt u
bijvoorbeeld vestigingen / bedrijfsnamen aantreffen die geen logisch verband hebben en ook kunnen (bedrijfs)namen op meerdere plekken
voorkomen. Vastgestelde waarden en OZB-waarden treft u niet in de demo omgeving. Met deze demo-omgeving wil DataLand u vooral een
impressie geven hoe het KNOOP-Portaal het mogelijk maakt om objectinformatie uit verschillende basisregistraties, de landelijke
voorzieningen én aanvullende bronnen eenvoudig en tegelijkertijd te ontsluiten en te raadplegen.
Naast het KNOOP-Portaal is het ook mogelijk om de data via webservices, berichten en extracten te ontvangen.
U start altijd op het basisscherm:
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Door op het KNOOP-logo te klikken, keert u terug naar het startscherm.
Zoekbalk. Hier voert u uw zoekterm in. (Zie C.)
Door op het ?-symbool te klikken opent zich een lijst met de zoekingangen die beschikbaar zijn via de zoekbalk. Dit geeft tevens een
beeld van de informatie die onder meer kan worden gevonden via KNOOP-Portaal.
Klik op het poppetje om uw wachtwoord te wijzigen of om uit te loggen.
Door op het tandwiel te klikken, krijgt u de volgende drie pictogrammen:
Hiermee kunt u achtereenvolgens: oppervlakten berekenen, afstanden berekenen en zelf een polygoon
tekenen waarbinnen alle beschikbare gegevens worden bevraagd. (Zie ook F.)
Via het lagensymbool kunt u de kaartlagen selecteren die u wilt zien. Alléén lagen die aan staan, ziet u op de kaart en kunt u ook
raadplegen. U kunt ook de gewenste ondergrond aanvinken. Standaard staat deze op BRT (WMTS).
Via de + en – kunt u in- en uitzoomen. Dit kan ook met het tandwiel van uw muis.
Op diverse plaatsen kunt u dit symbool tegenkomen. Door uw muis hierover te laten ‘zweven’ krijgt u aanvullende informatie te
zien. (Bijv. bij de kaartlagen). In de vensters met informatie over een specifiek pand is dit symbool vaak ook aanklikbaar.

Zodra u een object heeft gezocht en geselecteerd, opent zich linksboven een
scherm met informatie over dat object.
Als u met uw muis over de verschillende gegevens ‘zweeft’ ziet u het symbool verschijnen (indien beschikbaar). Als u dat symbool aanklikt, opent
zich een pop-up venster met toelichting.
Door op dit symbool te klikken opent zich een nieuw deelvenster met
nog meer detailinformatie. Bijvoorbeeld voor nadere info rondom de WOZ
(zoals deelobjecten) , nadere kadastrale informatie (zoals wie is de eigenaar) en/of nadere informatie rond ondernemingen / vestigingen.
Bijvoorbeeld de maatschappelijke activiteiten van een vestiging.
Door op het symbool met de drie puntjes onder elkaar te klikken (rechtsboven in het info-venster), kunt u de data exporteren naar excel of
.csv. Als een gegeven in het venster lichtblauw is, is het een aanklikbare link naar meer informatie of naar een andere locatie. U sluit een
venster door rechtsboven in het info-venster op het kruisje te klikken.

