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Ons kenmerk

Uw kenmerk

182004-102/jvz
Onderwerp

Projectcode

tnvoeren spoedreparaties

IB2001-006

Geacht gebruikersgroeplid,
Het voorkomen van filevorming door wegwerkzaamheden is al jaren een speerpunt
van Rijkswaterstaat. Door veel in de nacht, weekenden en vakantieperiodes te werken
kan veei overlast worden voorkomen. Een belangrijke bron van vertraging vormen
echter spoedreparaties. Deze komen ongepland en moeten veelal op ongunstige
momenten worden uitgevoerd.
Voor de analyse van de gegevens uit de verkeerssignalering en geconstateerde files,
en voor uw eigen administratie, wil ik u met klem verzoeken uitgevoerde
spoedreparaties ook in Meldwerk vast te leggen. Dit geeft bijvoorbeeld het
Verkeerscentrum Nederland en Rijkswaterstaat AVV de mogelijkheid om in haar
communicatie richting de weggebruikers aan te geven of geplande werkzaamheden
voor vertraging hebben veroorzaakt, of dat vooral spoedreparaties voor oponthoud
hebben gezorgd.
Het (achteraf) invoereri van spoedreparaties wo,r,dt reeds door diverse dienstkringen
gedaan, echter nog niet door alle dienstkringen. Sinds kort kan bij het type
wegwerkzaamheden “spoedreparatie" worden ingevoerd. Dit vereenvoudigt zowel de
invoer als de analyse achteraf.

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Telefoon 010 282 56 54

Postadres Postbus 1031,3000 BA Rotterdam

Fax 010 282 59 90

Bezoekadres Boompjes 200

Internet www.rws-avv.nl

Tevens is recentelijk in Meldwerk de mogelijkheid toegevoegd om bij het afzetsysteem
te kiezen voor een complete wegafsluiting van een hoofdrijbaan of verbindingsweg.
Indien dit bij een wegafzetting van toepassing is, wil ik u vragen te controleren of er
gedurende de looptijd van de afsluiting elders in het land ook andere complete
atsluitingen plaatsvinden. Mogelijk kunnen deze afzettingen met elkaar conflicteren.
De conflictcontrole van Meldwerk voorziet hier niet in.
Ik hoop u hiermee voidoende te hebben gemformeerd. Indien u naar aanleiding van
deze brief nog vragen heeft, kunt u met de heer Verschoor of mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

P.J.W.N. Slats
Systeemhouder Meldwerk
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verslag

Directoraat-Generaat Rijkswaterstaat

G ebru i kersover! eg
AAeldwerk
Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Deelnemers

Zie presentielijst

Verslag van

Afschrift aan

Afwezigen

Mummer

Gebruikersoverleg Meldwerk
Opgemaakt door

Janneke van Zaanen

Doorkiesnummer

010-2825884

Plaats bespreking

Aanvang/einde

Dienstkring Huis ter Heide

13.00-15.30 uur

Datum bespreking

Bijlage(n)

9 december 2003
Onderwerp

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en vaststellen van agenda
Mededetingen
Bespreken verslag van 9 September
Terugmelding trainingen
Gebruik AAELDWERK 2.2
a) basisbestanden
b) gebruik huidige versie
c) nieuwe versie
6. Verplichte velden in AAeldwerk
7. Registratiegraad wegafzettingen in AAeldwerk
Za.Presentatie door AAichel Kusters
8. Kwartaalbericht
9. Rondvraag
10. Sluiting
1. Opening en vaststellen agenda
Peter Slats opent de vergadering en beet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij verwelkomt
speciaal Casper Voorberg, systeembeheerder bij DKR Huis ter Heide, Gerrie Datema van de
VCZN, Ben de Wissel, verkeerscoordinator DKR Utrecht en Remi Peek van SPITS.
De agenda wordt uitgebreid met punt 7a: AAichel Kusters geeft een presentatie over herziening van de CROW richtlijn 96A.
Bij de sluiting zullen nieuwe vergaderdata voor 2004 bekend worden gemaakt.
2. AAededelingen

Internet: www.rws-avv.nl

Telefoon (030) 265 55 09

Postadres : Postbus 1031,3000 BA Rotterdam

Telefax (030) 265 55 11

Bezoekadres : Boompjes 200

e-mail: e.verschoor@avv.rws.minvenw.nl

De lOO.OOOste afzetting in Meldwerk is een feit. Michel Oosterom zal nakijken wie deze
gezet heeft en de dienstkring/rayon zal beloond worden met een taart.
^ Gerard Wassink meldt dat hij tot zijn spijt voor het laatst aanwezig zal zijn bij het gebruikersoverleg. Hij heeft niet meer de beschikking over een dienstauto. Gerard wordt vervangen door Jeroen Stegeman, functioneel beheerder.
3. Verslag en actiepunten
Tekstueel - geen opmerkingen
Inhoudelijk - Mariska de Haas vraagt naar wachtwoord en gebruikersnaam. Erik Verschoor
zegt dat het nog niet zo ver is, pas op zijn vroegst zal er volgend jaar een intranetversie
voor meekijkers beschikbaar zijn. Hij vult aan dat er tijdens de cursus vaker gevraagd is naar
een snelle meekijkversie.

Hummer
1103-3

2005-4

0909-1

Actiepunten:
Omschriiving
Doorgeven van situaties waarbij achterhalen het
grafisch plaatje van Huis ter Heide verdwijnt c.q. In
de verkeerscentrale niet kan worden getoond.
Volgens Marc Boeijen en Erik Verschoor is dit probleem verholpen
DKR gaat na of dit het geval is. Wanneer een matrixbak bij een verbindingsweg is ingevoerd, blijkt deze
na opnieuw opstarten te zijn verdwenen, volgens
Como Hardeman. Paul Krugers zegt dat dit ook bij
dwarsprofielen het geval is.
Marc Boeijen stuurt mail naar Corno Hardeman
onderzoeken of afdrukwijze kan worden gewijzigd
i.v.m. besparing af te drukken pagina's
dit wordt toegevoegd aan versie MW 2.2.1.6
overleggen welke figuren in die kolom komen en
later mogelijk op intranet
-figuren zijn nog niet genummerd

0909-2

geeft in volgende vergadering toelichting herziening

Wie?
Utrecht

Wanneer?
Week 36

Status
afvoeren

Boeijen

Week 36

afvoeren

de Haas,
Krugers v
d Doel,
Hardeman
Dokkuma
Kusters
Slats
Kusters

Week 48

open

Week 48

afvoeren

Slats

Week 48

afvoeren

Verschoor

Week 48

afvoeren

van de CROW richtlijn 96A
Michel Kusters houdt zijn presentatie in de
vergadering van 9 december
zal bekijken welke impact het kopieren van een gra-

0909-3

fisch plaatje heeft
0909-4

komt in de nieuwe versie
schrijft memo en neemt hierin het uit-bord en het
bord met rode rand mee
Het doorvoeren van de wijziging is in tegenstelling
tot in de informatie van Cap Gemini niet mogelijk.
Door de wijze waarop de software van Meldwerkis
geprogrammeerd, kan het toevoegen van verkeers-
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0909-5

harden de betrouwbaarheid van de gekozen beeldstanden in gevaar brengen ( dit is per memo gemeld
aan de gebruikers). De gevonden lout zal hersteld
moeten worden, waarna de gewenste wijziging mogeliik is. Dit heeft echter niet de hoogste prioriteit.
gaat na wat de oorzaak is van een verminderde invoer in enkele dienstkringen
- er is geen budget bij enkele DKR.;
-HSL en Betuwe lijn doen invoer verminderen

Slats

Week 48

open

4. Terugmelding trainingen

Trainingen bestonden uit 2 dagen cursus voor beginners en 3 dagdelen voor gevorderde
meldwerkgebruikers. Alle trainingen waren vol. Bij de beginnerscursus hebben de RijksDienst voor het Wegverkeer en het Verkeerscentrum Nederland een korte presentatie gegeven. Deze aanvulling op het programma is positief gebleken. Bas Nisters stelde voor om
een toelichting te geven op de verschillen MTM/MW in een centrale. Dit wordt meegenomen.
Er ontstaat een korte discussie over het al dan niet scheiden van planners en raadplegers
(verkeerscentrale) op de cursus. Conclusie is dat gecombineerde groepen de voorkeur hebben.
De beginnerscursus zal dit jaar in kleinere groepen gehouden worden. Voor de cursus voor
gevorderden geldt dat de deelnemers wordt gevraagd vooral meer specifieke vragen in te
dienen, zodat de trainer hier rekening mee kan houden. De trainers zullen daarnaast meer
oefenopgave gaan voorbereiden.
Uit de evaluatieformulieren zijn enkele goede voorstellen gekomen, welke meegenomen
worden bij de ontwikkeling van een volgende cursus.
5. Gebruik MELDWERK 2.2
a. basisbestanden

Er is een constante verbeteringsslag gaande om de basisbestanden te vervolmaken. Hiervoor is de samenwerking tussen AVV Rotterdam (Meldwerk) en AVV Heerlen (Basisbestanden) verder gei'ntensiveerd. Soms komen de gegevens van het grafische plaatje van MW
niet overeen met de werkelijkheid, soms lukt het matchen van wegengegevens van AVV
niet. Dat houdt in dat de gegevens van het NWB en WEGGEG niet overeenkomen.
Heerlen heeft een inventarisatie gedaan van wegen welke niet te matchen zijn. Of waarbij
de DVK nummers niet lijken te kloppen. Per dienstkring is een overzicht aan de aanwezige
planners overhandigd.
Wanneer een storing gemeld wordt, kan dat een fout in Meldwerk betekenen, maar de
fout kan ook in de basisbestanden voorkomen. Voordat de fouten hersteld zijn, gaat ei
enige tijd overheen. Bij complexe problemen kan dit tot een jaar duren. Om dit tijdsover
zicht inzichtelijk te maken, is er in het komend kwartaalbericht een schema geplaatst, waarin te zien is welke stappen worden doorlopen. Alle gemelde problemen zullen binnenkort
op intranet vermeld worden. Daarbij wordt aangegeven in hoeverre de storing geanalyseerd is en in welke stap deze zich bevindt. Hiermee krijgt de gebruiker een beter inzicht
wat er met de gemelde klacht wordt gedaan. Informatie hierover komt per e-mail.
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VILD - Binnenkort wordt een nieuwe versie van de VILD (verkeerskundige informatie loca
tie database) opgeleverd. Hierin zijn ook de dienstkring- en rayongrenzen verwerkt. Voordat VILD beschikbaar wordt, moet deze eerst door de Verkeersmanagement Centrale Nederland goedgekeurd worden. De dienstkringen kunnen bij Michel Oosterom informatie
vragen.
b. gebruiker huidige versie
Het laatste cijfer bij de rapporten valt weg. Dit zal rond februari opgelost zijn
c. nieuwe versie
......
Meldwerk 2.2.1.6 is inmiddels voor de eerste keer door TORO getest. Hieruit zijn kleme
wijzigingsvoorstellen gekomen, welke verwerkt zijn. Op dit moment wordt de hertest uitgevoerd. Begin 2004 wordt de nieuwe versie onder de gebruikers verspreid.
De nieuwe versie wordt door SPITS uitgerold. Richard Kees vraagt SPITS aan te kondigen
wanneer de cd rom en brief verstuurd worden.
Peter meldt dat het de bedoeling is om 2 keer per jaar met een nieuwe versie te komen.
6. Verplichte veiden in Meldwerk
HK was ontstemd over het feit dat diverse wegwerkzaamheden waarbij file was opgetreden
niet in meldwerk geregistreerd stonden. Peter Slats wijst op het invoeren van de verplichte
veiden ( zie werkafspraken) Filegevoeligheid, hoogte- en breedte beperking en omleidingen
zijn bijvoorbeeld verplicht.
Het HK heeft gevraagd MW zodanig aan te passen dat de invoer van deze veiden software
matig afgedwongen wordt.
Erik Verschoor geeft aan dat er een tweetal mogelijkheden zijn:
.
Na het invoeren van het scherm INVOEREN WEGAFZETTINGEN en de CONFLICTCONTROLE wordt een scherm getoond waarin alle verplichte veiden kunnen worden ingevuld. Nadat dit scherm compleet is ingevuld, voIgt het bestaande scherm
WEGAFZETTING.
*
Na het invoeren van het scherm WEGAFZETTINGEN wordt gecontroleerd of alle
veiden zijn ingevuld. Deze veiden hebben niet zoals nu een defaultwaarde, maar
moeten verplicht worden ingevuld. Indien deze niet zijn ingevuld, wanneer op Opstaan of OK wordt gedrukt, zal een foutmelding verschijnen.

De gebruikersgroep geeft de voorkeur aan de tweede variant. Dit zal door AVV worden
uitgewerkt
Corno Hardeman vraagt of het mogelijk is een functionaliteit toe te voegen, waarbij aangegeven wordt of tekstkarren of Mobiele DRIP'S bij de afzetting worden gebruikt
{Actie 0912-01 Marc Boeijen: verzorgen van nieuw tekstveld)
(Actie Michel Oostrom: afsluiting complete weg, inzet vaste DRIPS)
7. Registratiegraad wegafzettingen in Meldwerk
Rijkswaterstaat doet een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de reistijd. Aan de hand
van gegevens vanuit Monica, MTM en Meldwerk wordt nagegaan welke factoren invloed
hebben op de betrouwbaarheid van de reistijd. Incidenten en wegwerkzaamheden zijn
daarbij twee belangrijke factoren. Bij het vergelijken van de MoniCa en Meldwerkinformatie
is het belangrijk in acht te nemen wat de registratiegraad in Meldwerk is geweest.
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Gevraagd is per dienstkring aan te geven wat de registratiegraad in de jaren 2000, 2001 en
2002 is geweest. Deze vraag is door Michel Kusters aan de gebruikersleden gesteld. Hier
kan geen direct antwoord op worden gegeven. Wei is bekend dat de registratiegraad de
afgelopen jaren is gestegen. De algemene invoer nadert de 100%. Spoedreparaties zijn
wegwerkzaamheden die vaak files veroorzaken. Deze kunnen niet vooraf worden gepland
en worden niet door alle dienstkringen achteraf ingevoerd. Na een discussie tussen de ge
bruikersgroepsleden is de conclusie dat het wel wenselijk is om dit te gaan doen.
7a. CROW richtlijnen

De huidige Richtlijn 96A (richtlijnen voor werk in uitvoering op autosnelwegen) wordt binnenkort vervangen. Michel Kusters heeft in een presentatie aangegeven welke opzet de
nieuwe richtlijn zal volgen. Een belangrijk verschil met de huidige richtlijn is dat de voorbereiding van grootschalige werkzaamheden uitgebreider is beschreven. Zo moet bijvoorbeeld
de methode van gebiedsgericht benutten bij de grootschalige werkzaamheden worden
gevolgd. Verder zal de nieuwe richtlijn flexibeler omgaan met de maximum snelheid.
In de bijgevoegde presentatie worden redenen genoemd om de richtlijnen te herzien.
De oude richtlijnen vervallen met ingang van de nieuwe versie. Een aantal personen ( zie
actiepunt 0909-01) zal zich bezighouden met de vraag welke figuren in de kolommen komen en later op het intranet.
Bij de herziening van de richtlijnen zijn betrokken de CROW werkgroep, regionale directies
en de Bouwdienst.
Michel Kusters vult aan: ZSM wil nieuw snelheidsregime vooruitlopend op de vaststelling
van de nieuwe richtlijnen invoeren.
8. Kwartaalbericht

Het conceptkwartaalbericht is gereed. Er is minder invoer door budgetproblemen en het
aflopen van grote projecten als HSL en Betuwelijn. Huis ter Heide vertoont een stijgende
invoer van hoogte- en breedte beperkingen. Ook Groningen en Midden en Noord Zeeland
voeren meer in.
Wat er gebeurt na het ontvangen van een probleemmelding bij het grafisch overzicht is in
schema in het kwartaalbericht te vinden. Erik Verschoor wijst ook nadrukkelijk op een lijst
met interne aandachtspunten. Het kwartaalbericht wordt verstuurd in week 51.
In het jaarbericht, dat uit zal komen rond april 2004, worden spoedreparaties ook vermeld.
Peter Slats en Erik Verschoor zullen een brief opstellen, waarin de noodzaak van het invoeren van spoedreparaties beschreven is.
Actie Peter/Erik: brief opstellen over noodzaak invoeren van noodreparaties
9. Rondvraag

Erik Verschoor - welke rayons gebruiken het grafisch gedeelte?
Ben de Wissel meldt dat zijn rayon (Huis ter Heide) dit gebruikt en geen noemenswaardige
storingen heeft.
Bij NH dat wel storingen heeft, ligt dit waarschijnlijk aan de verbinding of de pc.
Casper Voorberg - kunnen de sheets bij het verslag?
Toegezegd.
Dick Sturm - heeft een 7-tal punten op papier gezet.
De werkgroepleden zullen de punten doorlopen en Dick daarna informeren.
Remy Peek - Welke aandachtspunten moet ik meenemen naar SPITS?
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Het gaat momenteel goed, volgens Richard Kees. De andere gebruikersgroepleden ondervinden ook weinig problemen.
Corno Hardeman- er zijn stukjes weg die niet door Meldwerk worden herkend. Die kan ik
dus niet invoeren.
Marc Boeijen antwoordt dat als er niets gevonden wordt, er een bianco veld in NWB staat.
(actie Michel - A28 richting Zwolle verbindingsweg E rond hmpaal 17.00. Michel kijkt
hier naar)

Volgens Ben de Wissel staat er een verkeerde letter. De gebruikersgroepleden krijgen een
lijst mee om te controleren. (WEGGEG is alleen snelweg, NWB zijn de overige wegen)
Corno Hardeman - mist bij weefvakken matrixbakken. Dit is een van de onderwerpen die is
besproken tijdens het overleg tussen AVV Rotterdam en Heerlen. In een volgende versie zal
dit probleem (deels) zijn opgelost
Marc antwoordt dat veel portalen die worden getoond, niet fysiek aanwezig zijn en soms
andersom. Corno Hardeman geeft dit door.
(Actie Peter Slats gaat gesprek aan met iemand van Bl over ev. toevoegingen in Meldwerk)

Richard Kees - kan er voor het invullen van een spoedreparatie een wegwerkzaamheidstype
worden toegevoegd?
Deze aanvraag wordt toegezegd.
(Actie Michel Oosterom zorgt voor toevoegen van spoedreparatie aan de lijst met typen
wegwerkzaamheden

Paul Krugers - in de VC wil men graag een kolom ja / nee bij het aanvragen van verkeersmaatregelen.
Erik Verschoor zegt dat deze (rode en groene knop) erin zit, maar Michel Oosterom zal dit
onderwerp op12 december bij de verkeerscentrale bespreken.
Paul Krugers - Houden jullie wel rekening bij afzettingen met een vrije ruimte van 60 cm?
(een maat voor vrije ruimte voor wegwerkers tussen langsafzetting en het werkvak.
Deze maat is verplicht gesteld door de ARBO)
Marc en Michel zullen kijken bij de A65 hm 19.2 - 22.
(actie Marc Boeijen en Michel Oosterom)

Het kan zijn dat de gegevens niet in NWB zitten.
AVV Heerlen kijkt hier naar.
10. Sluiting

Peter Slats sluit de bijeenkomst om 15.30 uur.

Volgende vergaderingen:

11 maart in Geldrop
18 mei in de VCOR
14 September in Breda
8 december bij AGV in Utrecht

aanvang
aanvang
aanvang
aanvang
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13.00
13.00
13.00
13.00

uur
uur
uur
uur

Openstaande acties
Nummer
0909-1

0909-2

Wie?
Omschrijving
overleggen welke CROW figuren in die kolom komen de Haas,
Krugers v
en later mogelijk op intranet
d Doel,
Hardeman
Dokkuma
Kusters
Slats
Kusters
geeft in volgende vergadering toelichting herziening

Wan neer?
Week 48

Status
open

Week 48

gesloten

van de CROW richtlijn 96A
0912-1

verzorgen van nieuw tekstveld

Boeijen

Week 11

open

0912-2

Afsluiting complete weg

Oosterom

Week 11

open

0912-3

Brief speedreparaties opstellen

Week 11

open

0912-4

Richting Zwolle, verbindingsweg

Slats/Versc
hoor
Oosterom

Week 11

open
open

0912-5

Bespreken toevoegingen in AAeldwerk

Slats

Week 11

0912-6

Toevoegen: bij wegwerktype een knop "spoedrepa

Oosterom

Week 11

open

AVV Heerlen

week 11

open

ratie
0912-7

Kijken of gegevens A65 in orde zijn (19.2-22.0)
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Aanwezig:

Afwezig:

De heer PJ.W.N. Slats (AVV-IBB)
De heer M.M. Kusters (AVV-IBW)
De heer M. Boeijen (AVV-IBB)
De heer Oosterom (AVV-IBB)
De heer E. Verschoor (AVV-IBB)
Mw. J. van Zaanen (AVV-IBB)
De heer B. Gabriel (AVV-BID)
Mevrouw A.R.G. Savelberg (AVV-BID)
De heer C. Hardeman (Dienstkring Huis ter Heide)
De heer A. Stoop (Dienstkring St. Joost)
De heer R. Kees (DAS Breda)
De heer J. van den Doel ( Dienstkring Zuid-Hollandse Eilanden)
De heer C. Dokkuma (RWS Verkeerscentrale Zuid-Holland)
De heer R. Kerkhof (VCNL)
De heer W. Voets (DAS Nijmegen)
De heer P. Krugers (DAS Eindhoven)
De heer J. Westerhof (Dienstkring Drenthe)
De heer R. Pruisscher (Dienstkring Drenthe)
Mw. M. de Haas (RDW)
Mw. G. Meijers-Datema (Verkeerscentrale Zuid-Nederland
De heer D. Sturm (Verkeerscentrale Utrecht)
De heer E. Hage (Dienstkring Alkmaar)
De heer B. Nisters (Verkeerscentrale Utrecht)
De heer G. Wassink (DAS Apeldoorn)
De heer C. Voorberg (DKR Huis ter Heide)
De heer H. Meulenbroeks (Verkeerscentrale Zuid-Nederland
De heer W. Richie (Rijksdienst voor het Wegverkeer)
De heer B. de Rooij (Rijksdienst voor het Wegverkeer)
De heer H. Bollee (Dienstkring Lelystad-Randmeren)
De heer J. Santbergen (Dienstkring Lelystad-Randmeren)
De heer A.C. van Vuuren (Dienstkring Zeeuws-Vlaanderen)
De heer P. Wijfje (Dienstkring Haaglanden)
Mevrouw P. Zegveld (VCN)
De heer B. Hendrikse (DKR Noord en Midden Zeeland)
De heer P.PoortvIiet (DKR Noord en Midden Zeeland)
De heer M.N.H.L. Verschraegen (Dienstkring ZeeuwsVlaanderen)
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1 Inleiding

1.1 Doel van de Handleiding

Het doel van deze handleiding is een beschrijving te geven van het geheel aan
maatregelen voor het beheer en gebruik van het MELDWERK systeem, zodanig
dat de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van MELDWERK gewaarborgd
is.
Het beheer van MELDWERK dient overdraagbaar te zijn, met andere woorden
de wijze van beheer en gebruik dient expliciet gemaakt te worden middels een
beschrijving van alle afspraken, procedures, verantwoordelijkheden, taken en
gegevens van MELDWERK die nodig zijn voor het beheer en gebruik.

1.2 Leeswijzer

De handleiding is bedoeld voor de beheerder(s) en gebruiker(s) van MELDWERK.
Hoofdstuk 2 geeft een globale functionele en technische beschrijving van het
systeem. Deze beschrijving dient als basisinformatie voor de volgende hoofdstukken. Deze kennis heeft u nodig om de volgende hoofdstukken te kunnen
begrijpen.
Hoofdstuk 3 geeft alle werkafspraken weer omtrent het gebruik van het systeem. Dit zijn de afspraken die een directe relatie met het bedrijfsproces hebben
en niet in de gebruikershandleiding staan. Het gaat om de zaken, die niet door
het systeem afgedwongen worden, maar noodzakelijk zijn voor een correct gebruik van het systeem. Bijvoorbeeld afspraken tussen verschillende organisatieonderdelen overde invoer. Hoe dienen speciale 'gevallen' ingevoerd te worden? Wat moet er gebeuren met de uitvoer van
? Waar blijven de historische gegevens?
Hoofdstuk 4 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de overlegorganen, die betrokken zijn bij MELDWERK. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen functionele, technische en operationele aspecten van het beheer.
Het functionele beheer, ook wel strategisch beheer genoemd, bepaalt de functionaliteit van het systeem. Dit heeft een duidelijke relatie met het bedrijfsproces, van waaruit de beantwoording plaats vindt van de ‘Waarom-vraag'. Als
voorbeeld: Waarom moet een functie gei'mplementeerd worden en waarom
moet deze aan bepaalde eisen voldoen. De specificatie van de functie is de invulling van het 'Wat'.
Het technische beheer, ook wel het tactische beheer genoemd, houdt zich bezig
met het 'Hoe', dat wil zeggen de technische structuur en de programmatuur, en
het 'Waarmee', de middelen apparatuur en de ontwikkelgereedschappen
(bijvoorbeeld compilers en operating systemen).
Het operationele beheer, ook wel systeembeheer genoemd, heeft directe invloed op de dagelijkse continui'teit van het systeem. Het concentreert zich op de
exploitatie van het systeem. Dat wil zeggen alle handelingen en maatregelen
die nodig zijn om de continui'teit van de goede werking van het systeem mogelijk te maken en de beschikbaarheid te waarborgen.
Tevens zijn in dit hoofdstuk ook de gebruikerseisen opgenomen ten aanzien
van beschikbaarheid en exclusiviteit.
In hoofdstuk 5 worden alle contracten vermeld, die gesloten zijn voorde uitbesteding van taken in het kader van het beheer van MELDWERK. De contracten
zelf behoeven hier niet opgenomen te zijn.
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In hoofdstuk 6 beschrijft de eisen en procedures ten aanzien van de invoering
van nieuwe versies van MELDWERK.
De hoofdstukken 7 t/m 11 omvatten de gebruikershandleiding. In deze gebruikershandleiding wordt bet gebruik van MELDWERK toegelicht. Daarbij worden
de activiteiten van respectievelijk de planner, de raadpleger en de centraal
opererende systeembeheerder centraal gesteld en stap voor stap chronologisch
beschreven vanaf bet moment dat de PC wordt aan gezet,
Hoofdstuk 7 beschrijft de algemene inlogprocedure, hoofdstukken 8 t/m 10 beschrijven respectievelijk de activiteiten van de planner, raadpleger en de systeembeheerder. In hoofdstuk 11 vindt u een korte omschrijving van alle menuopties van MELDWERK.
Tenslotte vindt u in totaal 7 bijlagen:
In bijlage A vindt u de uitvoer van MELDWERK.
Wanneer u een voorkeur heeft voor een bediening met de functietoetsen, kunt
u Bijlage B raadplegen. Hierin is per menu-optie de bijbehorende combinatie
van toetsen gegeven.
In Bijlage C vindt u de gebruikerslijst van MELDWERK. Hier vindt u per dienstkring de contactpersoon inclusief het adres en telefoonnummer.
In Bijlage D vindt u de ledenlijst van de Stuurgroep en de Cebruikersgroep van
MELDWERK.
MELDWERK is gebaseerd op een indeling in rayons. Dit wil zeggen dat elk rayon wordt beschouwd als een apart beheersgebied met een eigen rayon ID. Een
ID is een aan het rayon toegekend uniek nummer. Bijlage bevat een overzicht
van alle dienstkringen met de bijbehorende Rayon ID's.
Juist voor die personen die nog weinig ervaring met computers en/of Windows
hebben, is in Bijlage F een (zeer) beknopte handleiding Windows opgenomen.
AVV stelt het zeer op prijs indien u, als gebruiker van het MELDWERK systeem,
eventuele voorstellen tot verbetering van MELDWERK (schriftelijk) bekend
maakt. Dit kunt u doen middels het in Bijlage G opgenomen wijzigingsformulier.

1.3

MELDWERK:
AW:
RDW:
KLPD:
V&W-net:
TIC:

V

MELDen van wegWERKzaaheden
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Rijksdienst voor het Wegverkeer
het Korps Landelijke Politic Diensten (Driebergen)
Communicatie netwerk van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat
Traffic information centre

1.4

B

De handleiding is opgesteld door de heer PJ. van de Kerk; de gebruikershandleidingen door RPA B.V., in opdracht van de heer M. Kusters (AVV).
De handleiding wordt beheerd door de AVV.

1.5

Versie
1
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Opmerking
eerste uitgave bij implementatie
van MELDWERK 1.0
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2 Wat is MELDWERK?

2.1 Aanleiding

Het projekt MELDWERK is ontstaan vanuit de behoefte het MELDen van wegWERKzaamheden, ten behoeve van verkeersinformatie, door dienstkringen van
Rijkswaterstaat aan het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) te verbeteren.
In gezamenlijk overleg met het Hoofdkantoor, Regionale directies, dienstkringen en Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van RWS en het KLPD is het
systeem ontwikkeld.

2.2 Doel van MELDWERK

Het doel van het systeem MELDWERK is om op een betrouwbare en uniforme
wijze een compleet actueel overzicht te hebben van geplande wegafzettingen
op alle autosnelwegen. Dit (centrale) overzicht staat ten dienste van het KLPD,
de RDW, de AVV en de dienstkringen/rayons zelf.
De geplande afzettingen worden door de dienstkring of een rayon lokaal ingevoerd met behulp van een PC, welke via het V&W-net in verbinding staat met
een centrale computer. Deze computer (of server) maakt het mogelijk om gegevens van de wegafzettingen van alle dienstkringen/rayons centraal op te
slaan en te 'raadplegen.
Het KLPD selecteert uit het centrale overzicht gegevens over wegwerkzaamheden voor diverse aanbieders en gebruikers van verkeersinformatie (Teletekst,
ANWB, media, vervoerders, OV-bedrijven etc.). Als de TIC (Traffic information
centre) in 1998 een feit is, wordt deze taak door de TIC-organisatie overgenomen. Op deze wijze wordt middels MELDWERK voorzien in de landelijke behoefte aan verkeersinformatie.
Voor de dienstkringen zelf voorziet MELDWERK in een duidelijk overzicht van
de geplande wegafzettingen binnen het eigen beheersgebied. Door het raadplegen van het overzicht van de naburige dienstkringen kunnen de werkzaamheden beter op elkaar afgestemd worden. Verder kan de dienstkring gebruik
maken van de gegevens voor het voorbereiden van de beeldstanden van de
signalering ten behoeve van de operators in de verkeerscentrales. Dit geldt voor
de dienstkringen die autosnelwegen met verkeerssignalering in beheer hebben.
De historische gegevens kunnen bewaard worden en geraadpleegd worden
voor verschillende doeleinden.
Voor de besteksadministratie kunnen de ingevoerde gegevens van de uitgevoerde (historische) wegafzettingen een hulpmiddel zijn.
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2.3 Functionele beschrijving

De applicatie MELDWERK bestaat uit een hoofdfunctie en een aantal subfuncties.
Figuur 2.1 toont een schema met de belangrijkste gebruikersfuncties. Elke
rechthoek in de figuur vertegenwoordigt een functie en een scherm binnen de
applicatie. Een scherm is onderdeel van de functie.
Na het uitvoeren van de inlogprocedure wordt de hoofdfunctie 'Overzicht
Wegafzetting' getoond. Deze lijst kan door selectie aangepast worden aan de
behoefte van de gebruiker. In deze lijst kunnen geen wijzigingen in de gegevens worden aangebracht.
De belangrijkste subfuncties van het Overzicht zijn het invoeren, wijzigen en
raadplegen van de gegevens van ten wegafzetting. Hiervoor wordt een scherm
gebruikt, namelijk ‘Wegafzetting’. Met behulp van dit scherm en de daarop
zichtbare tabbladen en de subschermen worden alle gegevens van een wegafzetting ingevoerd of geraadpleegd. Figuur 2.1 toont de tabbladen en subschermen als aparte subfuncties van de functie 'Wegafzetting'. De aparte subfuncties kunnen gestart worden met behulp van knoppen op het scherm
'Wegafzetting'.

Figuur 2.1
De gebruikersfuncties van
MELDWERK

Looon voor
V&W-netwerk

Loqon voor
MELDWERK

InvoererVwijzigen/
verwijderen Bestekken
Besteksposten

Overzicht en
importeren
Evenementen

Overzicht
Wegafzettingen

Invoeren/wijzigerV
verwijderen
Wegafzetting
Tabbladen

r

'

Algemeen

Verkeersinfo
AfwijkingJ

Knoppen
Omleidings*
route
Verzorgingsplaatsen
Op/Afrit

Afzettings
schema's
Portalen
Contactpersoon

Afzetsysteem

Bestek

Bebakening

Opmerkingen

Evenement

De hoofdfunctie Importeren Evenementen wordt alleen door het KLPD gebruikt. De overzichtsfunctie kan door iedereen gebruikt worden. Deze functie
geeft een overzicht over alle evenementen van het hele jaar. De subfunctie
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Evenement van 'Wegafzetting' geeft een selectie van de evenementen weer die
gehouden worden rond de datum van de geplande wegafzetting.
Met de hoofdfunctie Invoeren/wijzigen/verwijderen Bestekken en Besteksposten kan elke dienstkring/rayon bestekken en besteksposten invoeren. De subfunctie 'Bestek' van bet tabblad Bestek dient voor het invullen van bet bestek
dat bij de wegafzetting hoort. Het invullen gaat door middel van selectie uit de
bestekken, die door middel van de hoofdfunctie zijn ingevuld.
De hoofdfuncties, welke niet in figuur 2.1 getoond worden, zijn Gegevensbeheer en Systeembeheer. Beide functies worden en kunnen alleen gebruikt worden door de operationele beheerder.
Met de functies van Gegevensbeheer kunnen nieuwe gegevens in de hulptabellen worden gei'mporteerd, zoals gegevens uit WegGeg, Portalen en Lokatiegegevens.
De functies van Systeembeheer dienen hoofdzakelijk voor het wijzigen en aanvullen van de autorisaties van de gebruikers.

2.4 Planning en naslag

MELDWERK maakt onderscheid tussen geplande en historische wegafzettingen.
Het landelijk overzicht van geplande en actuele wegafzettingen heeft o.a. de
volgende doeleinden:
• het aangeven van potentiele capaciteitsknelpunten in het wegennet;
• het tijdig informeren van weggebruikers over (file gevoelige) wegafzettingen via de media;
• het bieden van een hulpmiddel ten behoeve van CAR (Coordinatie Alternatieve Routes);
• het bieden van een hulpmiddel voor de eigen bedrijfsvoering, mede doordat
beter afgestemd kan worden op de planningen van naburige dienstkringen.
Het landelijk overzicht van historische afzettingen biedt ondersteuning voor o.a:
• de interne bedrijfsvoering van de rayons/dienstkringen waaronder die op het
gebied van de mogelijke aansprakelijkheid en besteksadministratie. (Het overzicht geeft uitslag over de exacte realisatietijden van de wegafzetting en kan
dus ook als basis dienen voor de betaling van de (bebakenings)aannemer.)
• onderzoeksdoeleinden door o.a. AVV.
Een planner is verantwoordelijk voor het historisch maken van een wegafzetting. Zodra de wegwerkzaamheden zijn afgerond, dient hij de exacte realisatietijden van de wegafzetting te vermelden en de status van de wegafzetting te
wijzigen van 'gepland' in 'historisch'.

2.5 Hulptabellen

MELDWERK maakt gebruik van vijf achterliggende hulptabellen. Na invoering
van rijksweg en hectometrering ('km van' en 'km naar') zoekt het systeem alle
voor de afzetting relevante gegevens uit de achterliggende hulptabellen op en
plaatst deze in de daarvoor bestemde velden.
MELDWERK gebruikt de volgende hulptabellen:
1. Dwarsprofielgevens uit WEGGEG
2. Locatiegegevens uit de Locatiedatabase van RDS
3. Poortaalgegevens uit het Portalenbestand van de verkeerssignalering
4. Rayonindeling uit Locatiedatabase van RDS
5. Algemene waarden voor minimale en maximale waarden, afzettingsschema's
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Het format van deze tabellen en de wijze waarop deze tabellen bijgewerkt worden staat beschreven in het hoofdstuk Beheer.
Dwarsprofielgegevens
De dwarsprofielgegevens worden ontleend aan het WEGCEG-bestand. Periodiek wordt een selectie van bijgewerkte gegevens opnieuw in MELDWERK ingelezen. De selectie voor MELDWERK bestaat uit rijbanen, rijstroken en vluchtstroken met de bijbehorende kilometreringen van het autosnelwegennet. Het
aantal rij- en vluchtstroken voor een afzetting, die op het wegafzettingsscherm
getoond worden, wordt bepaald op basis van de dwarsdoorsnede van de rijbaan ter hoogte van het beginpunt van de wegafzetting (de beginhectometrering). Wisselingen van het aantal rij- en vluchtstroken binnen het opgegeven
wegvak worden niet getoond op het scherm. Over dit soort situaties kan aanvullende informatie gegeven worden in het tabblad Opmerkingen.
Locatiegegevens
De locatiegegevens worden gebruikt om de kilometrering te vertalen in gebruikerstaal, bijvoorbeeld "weggedeelte van Amsterdam naar Amersfoort". Na het
invoeren van het rijkswegnummer en de kilometrering voor de wegafzetting
worden automatisch de bijbehorende "weggedeelte van" en "weggedeelte
naar" voor dat wegvak opgehaald uit het bestand met locatiegegevens. Bovendien worden ook de op/afritten, knooppunten en verzorgingsplaatsen voor het
wegvak opgezocht en weergegeven. Hieraan wordt de detailinformatie over de
ligging van de wegafzetting gekoppeld door deze weer te geven als bijvoorbeeld: "tussen Bussum en Blaricum".
Portaalgegevens
De locaties van de verkeerssignaleringsportalen zijn ontleend aan de Portalendatabase van AVV. Voor een wegafzetting op een wegvak met verkeerssignalering worden de locaties van de portalen in het portalenbestand opgezocht en
getoond in het scherm waarop de signalering van de beeldstanden
(matrixborden) kan worden aangegeven.
Rayonindeling
De rayonindeling wordt ontleend aan de Locatiedatabase. De grenzen van de
rayons bepalen het wegvak dat in beheer is bij een rayon. Deze grenzen (in kilometrering) worden gebruikt bij het invoeren en voor het weergeven van afzettingen. Een rayon is alleen geautoriseerd voor het invoeren, wijzigen of verwijderen van afzettingen binnen het eigen beheersgebied.
De normale weergave van de wegafzettingen gebeurt eveneens per rayon in
het "Overzichtsscherm".
Algemene waarden
Per rayon kunnen waarden ingesteld worden voor:
• de minimale en de maximale lengte van een wegafzetting
• de minimale afstand tussen twee wegafzettingen

2.6 Evenementenkalender

In MELDWERK is een evenementenkalender opgenomen. Het KLPD is verantwoordelijk voor het actueel houden van deze kalender. Een planner kan deze
kalender raadplegen op de data waarop hij een wegafzetting wil plannen. Hij
dient zelf in te schatten of een evenement extra verkeersdrukte kan veroorzaken. De evenementenkalender maakt geen onderscheid naar regio.
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2.7 Indeling in rayons

De huidige versie van MELDWERK is gebaseerd op een indeling in rayons.
Dit wil zeggen dat elk rayon wordt beschouwd als een apart beheersgebied met
een eigen rayon ID. Een ID is een aan het rayon toegekend uniek nummer.
Sommige dienstkringen hebben er voorlopig voor gekozen MELDWERK te gaan
gebruiken op dienstkring-niveau. Hierdoor kan het voorkomen dat op een
werkplek de planningen voor 2 of 3 rayons worden gemaakt. In dit geval moet
de planner in de huidige versie van MELDWERK per rayon inloggen.
Zie Bijlage E voor de landelijke indeling in rayons.

2.8 Gebruikers

De gebruikers bevinden zich bij:
•

•
•
•

De dienstkringen (en/of rayons) van Rijkswaterstaat die autosnelwegen
beheren en de verkeerssignaleringscentrales. Bij enkele directies is het gebruik geconcentreerd bij de directie zelf.
Het KLPD in Driebergen
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
De AVV in Rotterdam

Bovengenoemde groepen gebruikers zijn te verdelen in twee categorieen, te
weten ‘planners' en ‘raadplegers’. 'Planners' zijn degene, die gegevens kunnen
invoeren en wijzigen, en 'raadplegers' kunnen alleen de gegevens raadplegen.
Alleen de planners (verkeerscoordinatoren) binnen de dienstkringen en/of rayons zijn geautoriseerd om nieuwe planningen aan het systeem toe te voegen.
De andere gebruikers zijn 'raadplegers' zonder rechten om aanvullingen of wijzigingen in de gegevens aan te brengen. Hieronder voIgt voor elke groep gebruikers een korte toelichting over de wijze waarop MELDWERK gebruikt
wordt.
Planners en raadplegers binnen de dienstkringen
De dienstkringen houden zich bezig met het dagelijkse wegbeheer, waaronder
het zorgdragen voor de noodzakelijke wegafzettingen. De dienstkringen zijn
dan ook verantwoordelijk voor de vulling van het MELDWERK systeem. Binnen
sommige dienstkringen is deze taak gedelegeerd aan de rayons. Om tot een
verantwoorde planning te kunnen komen, wordt binnen MELDWERK de mogelijkheid gegeven planningen van andere dienstkringen en rayons te raadplegen.
Raadplegers binnen de verkeerssignaleringscentrales
De operators in de verkeerssignaleringscentrales zijn o.a. verantwoordelijk voor
de te tonen beeldstanden op de signaleringsportalen. De geplande maatregelen
binnen MELDWERK worden door de operator vertaald in de benodigde beelden
boven de weg. Binnen MELDWERK is hiervoor een functionaliteit aanwezig om
de wegafzetting visueel met matrixborden weer te geven.
Raadplegers binnen het Korps Landelijke Politie Diensten
Het KLPD maakt selecties uit het totale landelijke overzicht ten behoeve van de
verkeersinformatie.
Het KLPD draagt zorg voor het up to date houden van de in het MELDWERK
systeem opgenomen actuele gegevens met betrekking tot belangrijke regionale
en landelijke evenementen.
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Raadplegers binnen de Rijksdienst voor het Wegverkeer
De RDW is onder andere verantwoordelijk voor de vergunning verlening voor
bijzondere transporten. Door de MELDWERK database te raadplegen kan de
RDW inventariseren bij welke wegwerkzaamheden zich breedte en/of hoogte
beperkingen voordoen. Deze gegevens zijn medebepalend voor het uitgeven
van een vergunning voor het rijden volgens een bepaalde route of binnen een
bepaalde periode.
Raadplegers binnen de Adviesdienst Verkeer en Vervoer
AVV gaat het MELDWERK systeem gebruiken om gei'nventariseerde basisgegevens (bv. intensiteitsgegevens) te valideren. Daarnaast zal het systeem een monitor functie krijgen t.b.v. van het specialisme Beheer & Onderhoud en zal het
voor onderzoeksdoeleinden en verdere ontwikkeling gebruikt worden.
Zie bijlage C voor de gebruikerslijst waarin alle gebruikers van MELDWERK zijn
opgenomen, inclusief adres en telefoonnummer.

2.9 Autorisaties

Elke gebruiker moet inloggen om van het systeem gebruiken te kunnen maken.
Deze procedure bestaat uittwee gedeelten:
• om toegang te krijgen tot het netwerk;
• om toegang te krijgen tot MELDWERK.
De centrale beheerder heeft het beheer over beide autorisaties en kan deze op
verzoek wijzigen en aanvullen.
De mogelijkheden van de gebruiker binnen MELDWERK worden bepaald door:
• het rayon (beheersgebied) waartoe de gebruiker behoort;
• de gebruikersgroep waartoe de gebruiker behoort.
Het systeem controleert aan de hand van een user ID en password of de gebruiker gerechtigd is gebruik te maken van het systeem, welke bevoegdheden
hij heeft en voor welk beheersgebied hij eventueel mag invoeren.
Standaard zijn drie gebruikersgroepen gedefinieerd, namelijk:
• planners die gegevens kunnen invoeren, wijzigen en verwijderen;
• raadplegers die alleen gegevens kunnen raadplegen;
• raadplegers die tevens evenementen invoeren/wijzigen (KLPD).
Planners mogen voor het eigen beheersgebied planningen invoeren, wijzigen en
verwijderen. Raadplegers kunnen alle wegafzettingen alleen inzien. Zij zijn niet
bevoegd om gegevens in te voeren dan wel te wijzigen of te verwijderen. Voor
de raadpleger zijn een aantal functies in de interface afgeschermd.
De centrale beheerder is bevoegd om andere gebruikersgroepen aan te maken.

2.10 Invoer

Alle invoer van gegevens over wegafzettingen geschiedt via de muis-bediening
en het toetsenbord.
De frequentie waarmee ingevoerd wordt, is afhankelijk van de wijze waarop
gepland wordt of kan worden. Elke dag worden er in elke dienstkring en rayon
enkele (1 -10) wegafzettingen ingevoerd en/of gewijzigd.
De invoergegevens staan beschreven in de Cebruikershandleiding.
De evenementenkalender wordt door het KLPD samengesteld en bijgehouden.
Het KLPD voert de gegevens van nieuwe evenementen in.
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2.11 Uitvoer

De uitvoer bestaat uit afdrukken van:
• Het overzicht van geplande wegafzettingen. Per regel worden de belangrijkste gegevens van een afzetting weergegeven.
• Het overzicht van de historische afzettingen (na selectie op de status historisch).
• Het overzicht van de afzettingen na een selectie.
• Een enkele wegafzetting. Alle gegevens worden overzichtelijk op een standaard formulier geplaatst.
• Het scherm Bebakening bij wegafzettingen met verkeerssignalering. Dit
scherm bevat de beeldstanden van de verkeerssignalering.
Daarnaast kunnen de gegevens, genoemd onder 1 t/m 4, worden weggeschreven naar een bestand.
In bijlage A zijn bovengenoemde afdrukken opgenomen.

2.12 Technische beschrijving

2.12.1 Algemeen

In figuur 2.2 is de infrastructuur van het MELDWERK systeem weergegeven. De
PC's van de gebruikers zijn via het V&W-netwerk ver-bonden met de centrale
server. Via deze communicatielijnen worden alle gegevens van een afzetting
vanaf de PC's opgehaald in en verzonden naar de database op de server. Alleen
de PC van de centrale systeembeheerder is direct gekoppeld aan de server.
Figuur 2.2
De infrastructuur van het
MELDWERK systeem
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De MELDWERK-programatuur bestaat uit twee gedeelten:
• de databaseprocedures op de centrale server;
• de software op de PC, de client genaamd.
De PCs staan opgesteld bij de gebruikers; zie lijst in bijlage C.
De centrale server en de PC voor het gegevensbeheer staan opgesteld bij EDS
in Spijkenisse.
Voor een gedetailleerde technische beschrijving van MELDWERK wordt verwezen naar Technische beschrijving', opgesteld door Cap Gemini.
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2.12.2 Algemene technische gegevens

Technische gegevens van de centrale server
hardware:
HP9000/D260
• software:
HP-UX 10.10
CA-Openlngres 1.2/01 (incl. Ingres/net)
• hostname:
cmws_prd
•

Technische gegevens van de PC's (clients)
hardware:
166 Mhz processor
32 Mb geheugen
15 inch scherm
netwerkkaart
cd speler
• software
Windows95
applicatie gebouwd in Visual Basic 4.0 (32 bits)
CA-Openlngres 1.2/01 net
Intersolve 2.12 32 bit Openlngres ODBC driver
• communicatie met database verloopt via een ODBC driver en
Ingres/net (TCP/IP).

•

2.12.3 Technische gegevens van de clients

Directory structuur
Op de decentrale clients staat alles op een schijf. Deze fysieke schijf is onderverdeeld in verschillende directories. Hier volgen de directories die voor MELDWERK van belang zijn:
\Oping:
Mvodbc:
\Windows\System:

de Ingres/net software
de ODBC driver software
de dll's van Ingres/net, ODBC driver en de MELDWERK applicatie
\Program FilesXMeldwerk: de MELDWERK software
Op de PC van de gegevensbeheerder en de KLPD zijn nog enkele extra directo
ries nodig ten behoeve van het importeren van gegevens:
\Meldwerk\Evenem:
\Meldwerk\Log:
\Meldwerk\Lokbest:
\Meldwerk\Portaal:
\Meldwerk\Weggeg:

voor het te importeren textbestand met evenement
gegevens.
een logbestand met eventuele (fout) meldingen
na het importeren.
voor het te importeren dBase bestand met lokatiegegevens.
voor het te importeren text bestand met portaalgegevens.
voor de te importeren dBase bestanden met wegge
gevens.

Processen
Op het moment dat MELDWERK wordt gestart op de client, wordt eerst de
ingres/net software gestart. Ingres/net op de client bestaat uit twee processen:
• IIGCN
Name server
• IICCC
Net server
• ODBC
Koppeling met Ingress-server
Verder is dan de het proces 'MELDWERK' actief. Dit is de Visual Basic applicatie.
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Omgevingsvariabelen
• in Autoexec.bat:
PATH
C:\OPI NG\INGRES\BIN;C:\OPING\INGRES\UTILITY;C:\OPING\DESKTOP;c:\util
•

•

Handleiding MELDWERK

SET ll_SYSTEM=C:\OPING
Datum- en tijd instellingen:
Date: dd-MM-jjjj in plaats van dd-MM-vvvv
Time: UU:mm:ss in plaats van HH:mm:ss
Time zone: Amsterdam
in de 'ini' file:
zie Technische handleiding
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3

3 Procedures bij het gebruik van MELDWERK

In dit hoofdstuk worden alle zaken beschreven die direct te maken hebben met
dc interactie tussen het bedrijfsproces en het intormatiesysteem en die niet afgedekt zijn door dwingende regels in het intormatiesysteem.
De gebruiker dient op de hoogte te zijn van de in dit hoofdstuk beschreven
werkafspraken en procedures.

3.1 Bedrijfsproces

Het bedrijfsproces is het uitvoeren van bestekken op of aan rijkswegen. Het kan
gaan om onderhoudsbestekken, zoals bijvoorbeeld reparatie van de vangrail,
het asfalteren van rijstroken of het plaatsen van portalen. Onderdeel van het
werk is het plaatsen van de bebakening voor een wegafzetting om het werk te
kunnen uitvoeren. Het plaatsen en weghalen kan een apart bestek zijn of is een
bestekspost.
Met uitzondering van spoed eisende reparaties en dergelijke, worden de werkzaamheden ruim van tevoren gepland door een medewerker van de dienstkring. Deze medewerker, ook wel planner genoemd, is als verkeerscoordinator
of rayon opzichter, betrokken bij de planning van de werkzaamheden vanwege
verkeerstechnische inpassing binnen de werkbare uren. De planner bepaalt de
toe te passen afzetting en registreert deze met de geplande tijdstippen in het
systeem MELDWERK. Het invoeren kan op elk moment van de dag plaatsvinden, zodra gegevens over een planning bekend zijn.
Het plaatsen van de wegafzetting gebeurt in veel gevallen door een aannemer,
die daarvoor een opdracht krijgt, of door medewerkers van de dienstkring.
In een aantal gevallen waar autosnelwegen met verkeerssignalering toegepast
worden, is de verkeerscentrale van een dienstkring betrokken bij de wegafzetting. De verkeerscentrale programmeert de verkeerssignalering conform de specificaties van de in MELDWERK geregistreerde wegafzettingen.

3.2 Algemene procedures bij het invoeren

Om de doelstellingen te bereiken dienen alle wegafzettingen geregistreerd te
worden: ten eerste voor een volledige verkeersinformatie en ten tweede voor
een goede afstemming tussen de naburige dienstkringen/rayons. Dit is alleen
mogelijk wanneer elke dienstkring/rayon ook alle geplande wegafzettingen invoert.
De algemene regel luidt dus:
Algemene regel:
Alle te plannen wegafzettingen dient u in MELDWERK te registreren

Dit betekent, dat zowel de kortdurende afzetting op bijvoorbeeld de vluchtstrook, als ook de rijdende afzetting en het 4-0 systeem, geregistreerd moeten
worden in het MELDWERK systeem.
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Ook de registratie van de juiste tijdstippen van de geplande wegafzettingen zijn
dus van belang. Bij een wijziging in de planning dienen de tijdstippen en/of de
datum aangepast te worden. Wanneer een wegafzetting (tijdelijk) niet doorgaat, betekent dat de gegevens van de wegafzetting verwijderd moeten worden.
Regel t.a.v. het doorvoeren van
wijzigingen:

U dient wijzigingen in tijdstippen en andere gegevens direct door te voeren
in MELDWERK

Voor een compleet en correct historisch bestand is het van belang dat de tijdstippen van de uitgevoerde wegafzettingen ingevoerd worden met de werkelijke tijden, waarop de wegafzetting is uitgevoerd.
Regel t.a.v. het historisch maken:

Zodra de werkzaamheden zijn gerealiseerd, dient u de tijden van geplande
wegafzettingen aan te vullen met de realisatietijden

Zodra de wegafzetting opgeheven is, dienen de realisatietijdstippen ingevuld te
worden en de status van de afzetting te wijzigen van 'gepland' in 'historisch'.
De gegevens worden dan uit het overzicht van de geplande wegafzettingen
verwijderd en in het historisch overzicht geplaatst.
Regel t.a.v. historisch maken:
Na beeindiging van de wegafzetting dient u de status te veranderen van
'gepland' in 'historisch'

3.3 Procedures bij het invoeren van speciale wegafzettingen

3.3.1 Herhaalde wegafzettingen

Wegafzettingen kunnen wat betreft de tijdsplanning worden ingedeeld in kortdurende, continue of herhaalde wegafzettingen overdag of's nachts.
De dagafzetting
Dit is een (kortdurende) wegafzetting die gedurende een aantal uren van een
dag wordt geplaatst; bijvoorbeeld een rechterrijstrookafzetting van 10.00 tot
15.00 uur.
De nachtafzetting
Dit is een (kortdurende) wegafzetting die's avond en/of's nachts wordt geplaatst waarbij in elk geval de datumgrens wordt overschreden; bijvoorbeeld
een linkerrijstrookafzetting van 20.00 uur's avonds tot 06.00 uur de volgende
ochtend.
De continue afzetting
Hierbij staat gedurende meer dan 1 etmaal continu een wegafzetting op de
weg; bijvoorbeeld een wegafzetting met rijstrookverlegging naar rechterrijstrook en vluchtstrook van maandag 7 juli 10.00 uur tot vrijdag 11 juli 15.00
uur.
Een herhaalde dagafzetting
Dit is een dagafzetting die zich gedurende enkele dagen herhaalt; bijvoorbeeld
een wegafzetting van de linkerrijstrook tussen 9.00 en 16.00 uur op maandag,
dinsdag en woensdag op een bepaalde lokatie.
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Een herhaalde nachta fretting
Dit is een nachtafzetting die zich gedurende enkele nachten herhaalt; bij voorbeeld een afzetting van de rechterrijstrook tussen 20.00 en 6.00 uur in de
nachten van dinsdag, woensdag en donderdag op een bepaalde lokatie.
In onderstaande figuur is deze globale indeling naar tijdsplanning gei'llustreerd.
Figuur 3.1
Schematische voorstelling van de
wegafzettingen, ingedeeld naar
tijdsplanning
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De kortdurende dag-, de nachtafzetting en de continue afzetting zijn eenmalige
gebeurtenissen, terwijl de herhaalde wegafzettingen gedurende blokuren op
verschillende dagen of nachten staan.
Een herhaalde wegafzetting, dat wil zeggen een dag- of nachtafzetting die zich
gedurende enkele dagen of nachten herhaald, moet opgesplitst worden in verschillende dagen en onder aparte afzettingsnummers worden ingevoerd.
De afzonderlijke afzettingsnummers moeten met een uniek groepskenmerk aan
elkaar gekoppeld worden. Het groepskenmerk geeft aan dat de afzettingen met
dit unieke groepskenmerk bij elkaar horen.
Regel t.a.v. herhaalde wegafzettingen:

Herhaalde wegafzettingen dient u als afzonderlijke afzettingen in te voeren
en vervolgens met een groepskenmerk aan elkaar te koppelen

3.3.2 Afzettingen over meerdere rijkswegen

Een afzetting die over meerdere rijkswegnummers loopt moet worden opgeknipt in delen. Per rijkswegnummer wordt een aparte melding gemaakt. Met
een groepskenmerk worden deze aparte meldingen gekoppeld.
Regel t.a.v. wegafzettingen over
meerdere rijkswegen:

Een wegafzetting over meer dan een rijksweg dient u te splitsen en per
rijksweg afzonderlijk te melden. Met een uniek groepskenmerk koppelt u de
beide wegafzettingen.

Afzettingen die betrekking hebben op parallelbanen of verbindingswegen, kunnen worden ingevoerd door vermelding van de DVK letter. Daar waar afzetting
over meerdere verbindingswegen of rijkswegen lopen dient de gehele afzetting
in delen te worden gesplitst en als afzonderlijke afzettingen te worden gemeld.
Een uniek groepskenmerk zorgt voor de koppeling.

Handleiding MELDWERK

18

3.3.3

A

Afzettingen die betrekking hebben op beide rijbanen (bijvoorbeeld werkzaamheden aan geleiderail of verlichting in de middenberm, 4-0 en 3-1 systemen),
dienen per rijrichting ingevoerd te worden en door een groepskenmerk aan elkaar te worden gekoppeld. Dit geldt ook voor gelijktijdige afzettingen op
hoofd- en parallelbanen.
Regel t.a.v. wegafzettingen over
beide rijbanen:

Een wegafzetting over meer dan een rijbaan dient u per rijbaan afzonderlijk
in te voeren en te koppelen aan een uniek groepskenmerk

3.3.4

A

Een wegafzetting kan gedurende de looptijd veranderen. Bijvoorbeeld: bij aanvang om 20.00 uur wordt de rechterrijstrook, vanaf 23.00 uur worden de
rechter en de middelste rijstroken afgezet en om 02.00 uur alleen de linkerrijstrook. Dit worden de afzettingsfasen van een wegafzetting genoemd; De
wegafzetting wordt onder een afzettingsnummer ingevoerd met meerdere
(in het voorbeeld 3) afzettingsfasen.
Er kunnen maximaal 5 fasen bij een wegafzetting ingevoerd worden.
Regel t.a.v. wisselende wegafzettingen:

Een wegafzetting met meerdere afzettingsfasen meldt u onder een afzettingsnummer

3.4

A

Groepskenmerk
Het groepskenmerk wordt gebruikt voor het koppelen van bij elkaar horende
wegafzettingen. Het is een code die door de gebruiker (dienstkring/rayon) zelf
bepaald kan worden, bijvoorbeeld een weeknummer + een volgnummer. Dezelfde code wordt dan ingevuld voor alle bij elkaar horende wegafzettingen,
bijvoorbeeld bij een wegafzetting over meer dan een rijbaan.
Contactpersoon
De contactpersoon is de RWS-er, die verantwoordelijk is voor de plaatsing van
de wegafzetting. Vermelding van de naam van de contactpersoon bij een
wegafzetting is belangrijk opdat andere partijen, zoals het KLPD, zich direct tot
de verantwoordelijke kunnen richten voor overleg, indien daar aanleiding toe is.
Filegevoeligheid
Filegevoeligheid is een indicator bij een wegafzetting die aangeeft dat er kans
bestaat dat, ondanks voorzorgen, er files ontstaan. Het KLPD gebruikt dit gegeven bij de selectie van wegafzettingen ten behoeve van de verkeersinformatie
op radio, Teletekst, enz.
Politieassistentie
Politieassistentie is een indicator dat bij een bepaalde wegafzetting politieassistentie gewenst is. Om werkelijk politieassistentie te verkrijgen, dient formed een apart verzoek om assistentie gedaan te worden bij het KLPD of de regio-politie. De indicator dient ervoor om het KLPD inzicht te geven in de geplande verzoeken.
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Beperkingen van het profiel
Indien door de afzetting het profiel van vrije ruimte kleiner wordt dan de maten
die in de richtlijnen voor Maatregelen bij Werken in Uitvoering op Autosnelwegen als minimum staan vermeld (breedte 4,5 m en hoogte 4,5 m), dan dient dit
ingevuld te worden onder 'Afwijkingen". De maten van het geldende profiel
tijdens de wegafzetting kunnen vermeld worden. Dit is van belang voor de
RDW bij het uitgeven van vergunningen voor bijzondere transporten. Door het
invullen van de afwijkingen van het profiel is het niet nodig de RDW apart hierover in te lichten. De RDW kan een selectie van alle geplande wegafzettingen
maken met breedte- en/of hoogtebeperkingen.

3.5

D

Bij een wegafzetting zonder verkeerssignalering is de plaats van de actiewagen
of plaats van de vluchtstrookwagen de begin-hectometrering van de wegafzetting; de plaats van het bord "einde alle verboden"geeft de eindhectometrering
weer.
Begin- en eindpunt wegafzetting
zonder verkeerssignalering

Begin van de wegafzetting zonder verkeerssignalering is de plaats van de
eerste actiewagen.

Bij een wegafzetting met verkeerssignalering geeft de plaats van het portaal
met het eerste rode kruis de begin-hectometrering weer. De eindhectometrering geeft het portaal met het laatste rode kruis weer.
Begin- en eindpunt wegafzetting
met verkeerssignalering

Begin van de wegafzetting met verkeerssignalering is de plaats van het
portaal met het eerste kruis

Bij rijdende afzettingen geven begin- en eind hectometrering het trajekt aan
waarover de rijdende afzetting ingesteld gaat worden. Is er hierbij sprake van
een rijdende afzetting die meerdere rijkswegnummers aandoet, dan dient ook
hier per rijkswegnummer een wegafzetting te worden ingevoerd. Het groepskenmerk kan aangeven dat beide afzettingen samenhangen.

3.6

P

Er zijn geen algemene richtlijnen over de wijze waarop met de uitvoer op papier
moet worden omgegaan. De dienstkringen/rayons kunnen zelf bepalen of afdrukken bewaard worden of juist niet.

3.7

P

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk met betrekking tot de vertrouwelijkheid van wegafzettingen. Er is dus geen privacy reglement opgesteld.
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4

4 Beheer van MELDWERK

4.1 Organisatie

Voor het systeem MELDWERK bestaat een overlegstructuur die ten doel heeft
het systeem verder te ontwikkelen en uit te bouwen als landelijk systeem, dat
aansluit bij de behoeften van de dienstkringen, de landelijk gestelde doelen ten
aanzien van de informatie naar de weggebruiker en resulterend in een uniforme
aanpak van het verkeersmanagement bij werkzaamheden aan de weg.
De organisatie wordt gevormd door een algemeen projectleider, een Stuurgroep, een Gebruikersoverleg en een operationele beheerder.
De algemeen projectleider is de beer M. Kusters (AVV).
De Stuurgroep bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van regionale directies en treedt op als opdrachtgever voor de AVV-projectleider. De Stuurgroep
dient te letten op afstemming met raakvlakken met andere zaken, zoals de
ontwikkeling van en de inrichting en afspraken rond dynamisch verkeersmanagement en de inpassing binnen het werk van de dienstkringen. De Stuurgroep stelt de hoofdlijnen van het systeem vast.
Het budget wordt gefourneerd door HW, lid van de Stuurgroep, en formele
opdrachtgever.
Het Gebruikersoverleg is het platform waarin de ervaringen met het systeem
uitgewisseld worden, tekortkomingen worden vastgesteld en wensen voor verandering en uitbreiding worden besproken. De algemeen projectleider is voorzitter van het overleg.
In bijlage D is een lijst opgenomen met de namen van de leden van de Stuurgroep, Gebruikersoverleg en de algemeen projectleider.

4.2 Beheer

Het beheer bestaat uit een veelheid van taken met als doel het in stand houden
van het systeem en het waarborgen van de continui'teit van de werking van het
systeem. Voor de uitvoering van de taken dient onderscheid gemaakt te worden tussen de functie 'aansturing' en 'uitvoering'. Dat wil zeggen degene die
verantwoordelijk is voor de taakuitvoering (opdrachtgever) en degene die
daadwerkelijk de taak uitvoert (opdrachtnemer).
In deze paragraaf gaat het om degene die de aansturing verzorgt of als eigenaar verantwoordelijk is van apparatuur of programmatuur.
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Het gehele beheer kent drie aspecten:
• Het functionele beheer voor lange termijn: nieuwe versies van MELDWERK,
nieuwe functionaliteit. Dit beheer wordt ook wel het strategisch beheer genoemd.
• Het functionele beheer voor de korte termijn of wel het tactische beheer:
kleine wijzigingen en verbeteringen, als gevolg van gebruikerswensen.
• Het operationeel beheer voor het dagelijks gebruik.
Deze drie vormen van beheer worden in de volgende paragrafen besproken.

4.3

S

Bij het strategisch beheer gaat het voornamelijk om belangrijke functionele wijzigingen in de applicatie en het uitbrengen van nieuwe versies.
Bij het functioned beheer is het wijzigingsbeheer de belangrijkste functie. Dit
beheer omvat het voorbereiden, plannen en bewaken van veranderingen in de
applicatie, zowel in technische zin als in functionele zin. Wijzigingen kunnen
worden voorgesteld door de gebruikers, via het Gebruikersoverleg en vanuit de
gebruikende directies. De wijzigingsvoorstellen worden verzameld door de algemeen projectleider en door deze verwerkt in een plan van aanpak. Wanneer
budget is verkregen, worden de wijzigingen aanbesteed en uitgevoerd. Na de
tests en invoering van de nieuwe versie is het operationele en tactische beheer
verantwoordelijk voor de verdere correcte werking.

4.4

T

Bij het tactisch beheer gaat het om het wijzigingsbeheer van kleine verbeteringen van de applicatie. Deze verbeteringen worden planmatig uitgevoerd. De
algemeen projectleider heeft hiervoor een apart budget.
De uitvoering van het tactische beheer is uitbesteed aan Cap Gemini. Zij dragen
zorg voor registratie, voorbereiding en planning van de gewenste verandering
en voeren deze in de applicatie door. De algemeen projectleider vraagt advies
over de functionaliteit van de veranderingen en over de prioriteit aan het gebruikersoverleg.
Bij het uitvoeren van wijzigingen behoort ook het aanpassen van alle documentatie.

4.5

O

Het operationeel beheer is gericht op het waarborgen van de beschikbaarheid
van de applicatie voor de gebruikers.
Het operationeel beheer wordt uitgevoerd door Cap Gemini.
De belangrijkste functie van het operationeel beheer is het probleembeheer, dat
wil zeggen het coordineren en bewaken van de afhandeling van problemen en
storingen. De operationeel beheerder heeft de leiding over het probleembeheer.

Handleiding MELDWERK
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4.5.1

P

Het probleembeheer van de programmatuur (applicatie) is uitbesteed aan Cap
Gemini.
Cap Gemini levert de functie van Helpdesk voor het melden van storingen in de
applicatie door de gebruikers. De Helpdesk registreert de meldingen, bewaakt
de voortgang en de status van de storing. Het verhelpen van de storingen
wordt uitgevoerd door de technici van Cap Gemini.
Indien de programmatuur in het geheel niet werkt, dient dit probleem binnen 4
uur na melding in behandeling te zijn genomen. Bij minder ernstige gebreken is
deze reactietijd 8 uur. Bij geringe problemen eerst na overleg met de operationeel beheerder.
Elke gebruiker kan de Helpdesk bellen in geval van storing;
telefoon 030- 2527088.
De Helpdesk is beschikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00.

4.5.2

G

De operationeel beheerder is verantwoordelijk voor de aansturing van het gegevensbeheer, dat wordt uitgevoerd door EDS.
Tot gegevensbeheer behoort het inlezen van nieuwe versies van de volgende
bestanden: WegGeg, Locatie Database en Portalen bestand.

4.5.3

A

In geval van storing in de PC's valt dit onder het hardware contract van het
dienstonderdeel.
De uitvoering van het beheer van de centrale server is uitbesteed aan EDS. EDS
verzorgt de dagelijkse back-up's en de eventuele restores.
Voor het hardware-onderhoud van de centrale server is een contract afgesloten
met EDS.

4.5.4

V

Het beheer wordt door EDS uitgevoerd. Storingen in het V&W-net kunnen gemeld worden aan de Helpdesk van Cap Gemini, telefoon 030- 2527088.

4.5.5

B

Dagelijks om 02:00 uur worden door EDS back-up's gemaakt van alle databestanden op de centrale server. Tijdens dit proces is MELDWERK niet beschikbaar. De back-up's worden 6 dagen bewaard.
Indien gegevens verloren zijn gegaan dient de gebruiker dit te melden aan de
operationeel beheerder. Alleen de operationeel beheerder kan EDS opdracht
geven tot het uitvoeren van een herstel-actie (restore).

Handleiding MELDWERK
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4.5.6 Beschikbaarheid

De applicatie, het MELDWERK systeem, dient 24 uur per dag beschikbaar te
zijn. Deze beschikbaarheid geldt voor de centrale server en het communicatienetwerk. Van deze 24 uur gaat de tijd af die nodig is om dagelijks een back-up
te maken van de database plus de tijd die nodig is voor het inlezen van vernieuwde gegevensbestanden. Het inlezen van nieuwe versies van gegevensbestanden zal naar verwachting enkele keren per jaar zijn.

4.6 Algemene verantwoordelijkheden en eigendom

Systeem
AVV treedt op als eigenaar van het systeem, dat wil zeggen van de programmatuur, en voert als zodanig het algemene beheer over het systeem uit.
De verantwoordelijke persoon is de algemeen projectleider.
Cap Gemini (divisie Overheid; unit D10: Maatschappelijke Infrastructuur) is de
leverancier van de software.
Computer-apparatuur
De PC's zijn aangeschaft door de gebruikende dienstkringen/directies en deze
zijn dus ook eigendom van en in beheer bij het betreffende dienstonderdeel.
Uitzondering hierop is de centrale server die aangeschaft is door de AVV. Het
beheer ligt bij de algemeen projectleider.
Communicatie
Alle communicatie onderdelen zijn geleverd door EDS. Het beheer wordt ook
door EDS verzorgd. De MD heeft voor het beheer een RWS-breed contract afgesloten met EDS.
Documentatie
De documentatie van het systeem bestaat uit:
• Functionele en technische specificaties opgesteld door Cap Gemini
• Helpteksten
• Documentatie bij de training MELDWERK
• Deze Handleiding: zie hoofdstuk 1
Het beheer over de documenten ligt bij de algemeen projectleider.

Handleiding MELDWERK
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5

5 Contracten

V& W-netwerk
• Contract met EDS, afgesloten door AVV
Programmatuur
• Contract voor onderhoud en beheer applicatie met Cap Gemini
Contract afgesloten door AVV afdeling IBD, met nummer...
Einddatum van het contract is ...
Beheerder van het contract is AVV-IBD
Centrale server
• Contract voor uitvoering van systeembeheer met EDS
Contract afgesloten door AVV afdeling IBD onder nummer...
Einddatum van het contract is ...
Beheerder van het contract is AVV-IBD
• Contract voor hardware onderhoud met EDS
Contract afgesloten door AVV afdeling IBD onder nummer...
Einddatum van het contract is ...
Beheerder van het contract is AVV-IBD
(Contractnummers en einddata op het moment van deze uitgave nog niet bekend.)
Hulpbestanden
• Voor de levering van bijgewerkte gegevens uit WegGeg zijn afspraken gemaakt met AVV-BG;
contactpersoon is de heer J.H. Cools.
• Voor het leveren van bijgewerkte Portalen bestanden zijn afspraken gemaakt met AVV-IBS;
contactpersoon is de heer N.G.J.C. Bukkems.
• Voor de levering van bijgewerkte gegevens uit Locatie Database zijn afspraken gemaakt met AVV-BG;
contactpersoon is de heer J.H. Cools.
In de gegevens uit de Locatie Database zijn ook de beheersgebieden van
dienstkringen en rayons opgenomen.

Handleiding MELDWERK
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6 Invoering van nieuwe versies van MELDWERK

Centrale server
De invoering van nieuwe versies gcschiedt door Cap Gemini.
PCs
De invoering van nieuwe versies geschiedt door het laden van programma's
vanaf diskette(s). De diskette(s) worden gemaakt en verstuurd door
Cap Gemini.
De PC-gebruiker/beheerder dient zelf de nieuwe versie te laden in zijn PC door
het uitvoeren van een installatie-programma.

6.1 Eisen

Een nieuwe versie dient getest te zijn en goedgekeurd door leden van het gebruikersoverleg.

6.2 Procedures

Wordt nog ingevuld.

Handleiding MELDWERK
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7

7 Inlogprocedure

7.1 Inleiding

In de gebruikershandleiding wordt het gebruik van het MELDWERK systeem
toegelicht. Deze gebruikershandleiding richt zich op drie typen van gebruikers,
te weten de planner, de raadpleger en de centraal opererende systeembeheerder.
Hoofdstuk 7 van de gebruikershandleiding behandelt de inlogprocedure die u
kunt volgen om het MELDWERK systeem te starten. Deze inlogprocedure is
voor alle gebruikers gelijk.
Hoofdstuk 8 richt zich op het gebruik van het MELDWERK systeem door de
planner. Aan de hand van een casus wordt getoond hoe u als planner een afzetting kunt invoeren, wijzigen, verwijderen en historisch maken.
Hoofdstuk 9 richt zich op het gebruik van het MELDWERK systeem door de
raadpleger. U krijgt uitleg over het raadplegen van het systeem aan de hand
van de casus die ook in hoofdstuk 8 is gebruikt. In hoofdstuk 9 komen onder
andere de volgende handelingen aan de orde: het opvragen van een planning,
het maken van een selectie en het printen en wegschrijven naar een bestand.
Hoofdstuk 10 richt zich op het gebruik van het MELDWERK systeem door de
centraal opererende systeembeheerder. In dit hoofdstuk worden de specifieke
beheersfuncties van het MELDWERK systeem behandeld.
In hoofdstuk 11 vindt u een omschrijving van alle menu-opties van MELDWERK.

7.2 Inloggen

MELDWERK is een client-server systeem waarbij de invoer op de lokale PC's
(clients) plaatsvindt en de gegevens in een centrale computer (server) worden
bewaard. Voordat u MELDWERK kunt starten, is het daarom noodzakelijk om
contact te leggen met de server. Hieronder voIgt een beschrijving van de inlogprocedure om het MELDWERK systeem te activeren.
Het starten van MELDWERK begint met het aanzetten van de PC. De PC start
Windows '95 op en het MELDWERK icoon verschijnt op het beeldscherm. U
dubbelklikt op het MELDWERK-icoon. In het menuscherm
CA-Openlngres dat verschijnt, klikt u op 'Start'.

Handleiding MELDWERK
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Figuur 7.1
Het CA-Openlngres-Ingstart
menu zoals het in uw scherm
verschijnt

CA-Openlngres - Ingstart

r wi

Start

"Ixif

^iJ

UJ
Figuur 7.2
Het CA-Openlngres-Ingstart
menu op het moment dat het
contact met de server is gelegd
Merk op dat het stoplichtje nu
op groen staat.

1

Hit "Start" button
to start
CA-Openlngres

CA-Openlngres - Ingstart

•*• 1
Openlngres/ingstart
Starting your Openlngres installation...
Starting the name server...

lit

r Kin

i

Starting Net server (default)

Stop

Openlngres installation successfully started.

Exit

CA-Openlngres is
up and running. Hit
j "Stop" button to
terminate.

Nu wordt contact met de server gelegd. Zodra dit proces is voltooid, gaat het
verkeerslichtje op groen. Nu klikt u op 'Exit'. U komt dan in het menu Logon to
Openlngres. U klikt op 'OK'.
Figuur 7.3
Het Logon to Openlngres menu

Server Name:

|cmws_ont

Database Name: jmw_ont
User Name:

jmeldwerk

Options:
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OK
Cancel

"3
Help

Op het inlogscherm dat verschijnt, toetst u uw user ID (code medewerker) en
wachtwoord. Het systeem controleert aan de hand hiervan of u gerechtigd bent
gebruik te maken van het systeem, welke bevoegdheden u heeft en voor welk
beheersgebied u eventueel mag invoeren. Uw user ID en uw wachtwoord ontvangt u van de systeembeheerder.
Figuur 7.4
Het Aanmelden MELDWERK
menu

Aanmelden MELDWERK

OK

i

Annuleren

|

m

I

Code medeweiker
Wachtwoord

Help

S i
Als u de inlogprocedure succesvol hebt doorlopen, verschijnt het beginscherm
van MELDWERK. Nu kunt u beginnen met het plannen dan wel het raadplegen.
Figuur 7.5
Het beginscherm van MELDWERK
Merk op dat het scherm alleen
een menubalk bevat.

Handelingen in stappen

^MELDWERK
Baaid

•
•

•
•
•
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Bwkm

Bee]d

fiegbetiea

Sysbeben

Help

Zet de computer en het beeldscherm aan. Windows '95 start automatised
op.
Klik op het icoon MELDWERK. Beweeg de cursor naar het icoon en dubbelklik op het icoon met de linker muisknop. Het menuscherm
CA-Openlngres verschijnt.
Klik op 'Start'. Wanneer het stoplichtje op groen staat, klikt u op Exit. Het
menu Logon to Openlngres.
Klik op 'OK' in dit menuscherm. Nu verschijnt het inlogscherm Aanmelden
MELDWERK.
Toets de user ID (Code Medewerker) en het wachtwoord. Nu verschijnt het
beginscherm van MELDWERK.
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8 Gebruikershandleiding planner

8.1 Inleiding

Het hoofdstuk 'Wegafzettingen plannen' is specifiek gericht op de gebruikers
van het MELDWERK systeem die gegevens invoeren.
Een planner voert met het MELDWERK systeem de volgende handelingen uit:
•
•
•
•
•
•
•

Invoeren van een nieuwe wegafzetting
Kopieren van een wegafzetting
Aanvullen van gegevens
Aanmaken van bestekken en/of bestekposten
Wijzigen of verwijderen van een wegafzetting
Historisch maken van een wegafzetting
Invoeren van een evenement door het KLPD

(paragraaf
(paragraaf
(paragraaf
(paragraaf
(paragraaf
(paragraaf
(paragraaf

8.2)
8.3)
8.4)
8.5)
8.6)
8.7)
8.8)

In de paragrafen van dit hoofdstuk worden bovenstaande handelingen achtereenvolgens besproken. Dit doen wij aan de hand van een case: een in te voeren
wegafzetting op de A12. In onderstaand overzicht vindt u de omschrijving van
de case. Dit voorbeeld is zo samengesteld dat alle invoermogelijkheden aan de
orde komen. Gevolg is dat de case niet geheel waarheidsgetrouw is: met name
het tijdstip waarop de wegafzetting op de A12 wordt gepland is niet reeel.

Case

Een voorbeeldplanning op de
A12

Handleiding MELDWERK

In rayon 413 moet een wegafzetting op de A12 tussen Den Haag en Utrecht
gepland worden tussen de hectometreringswaarden 54,6 km en 58,5 km. De
herstelwerkzaamheden aan het asfalt op de twee linker rijstroken vinden plaats
op 18 en 19 oktober 1998; tussen 14:00 uur en 18:00 uur. Rijstrook 1 zal afgesloten zijn tussen 14:00 uur en 16:00 uur, waarna tussen 16:00 uur en 18:00 uur
rijstroken 1 en 2 afgesloten zijn.
Het groepskenmerk bij deze herhaalde afzetting is 98_43.
Verder zal rijstrook 3 versmallen naar 2,75 m.
Deze wegafzetting op deze rijksweg op dit tijdstip is filegevoelig. Voor de
avondspits is politie-assistentie van het KLPD gewenst; op beide dagen tussen
16.00 uur en 18.00 uur.
Eventueel aanwezige op- en afritten en verzorgingsplaatsen worden niet afgesloten.
De contactpersoon is Harry Haas; telefoonnummer is 030 - 2488972.
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8.2 Invoeren van een nieuwe wegafzetting

8.2.1 Aanmaken van een nieuwe wegafzetting

Om een nieuwe afzetting in te voeren, gaat u eerst naar het overzicht wegafzettingen. In het menu 'Wegafzetting' klikt u op 'Wegafzetting'.
Figuur 8.1
Het opvragen van het Overzicht geplande wegafzettingen

EiTTUigiarrai
Sestand

Seaeikan

tvenement

Beejd

fiegbeheer

£ysbehe«

gamier

bdp

da *

Het overzicht van reeds ingevoerde wegafzettingen staat nu in het scherm. U
kiest uit het menu 'Bestand' de optie 'Nieuw'. Het invoerscherm 'Wegafzetting
(Nieuw)' verschijnt. Het invoerscherm bestaat uit zes tabbladen met daarnaast
verticaal een aantal knoppen. De tabbladen en de knoppen zijn van belang voor
het invoeren van een nieuwe wegafzetting. In de volgende paragrafen worden
de tabbladen en de knoppen afzonderlijk toegelicht.
Figuur 8.2
Het scherm Wegafzetting
(Nieuw)

jjMELDWERK - |WegalzeUing (Nieuw)]
Betfand

Betaken

Boojd Wegfllzett»>g

Evertement

£ogbehoe<

Syjbebew

Yarotm

Help

U

da
RaywiD

Diemtlung

j

1

Afzetting m

kmMien

X
L
Wegnummei |

Weggedeefte
Van

|

DVK letter |

|

_J
I

Km van Q

Ptanning

Reakatie

Datum van

Datixn van

C

Tid»«,

lOOOOOci

1

WeggedeeKe
Naar

|
_j

iww

looooaj

Gesanctioneeid
Status wegafzetting

•
•

Handleiding MELDWERK

ridw

r

'I

|

|
1
I
|

Datum tot

TussenQ

Handelingen in stappen:
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Selecteer uit het menu 'Wegafzetting' de optie 'Wegafzetting'. U komt in
het overzicht van de geplande wegafzettingen.
Selecteer uit het menu 'Bestand' de optie 'Nieuw'. Het scherm Wegafzetting
(Nieuw) verschijnt in uw scherm. Met behulp van de tabbladen en de knoppen kunt u de wegafzetting invoeren.
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8.2.2 Tabblad Algemeen

Figuur 8.3
Tabblad Algemeen
Voor de voorbeeldafzetting
voert u hier de volgende gegevens in: Rijksweg A12; hectometreringswaarden tussen 54,6
en 58,5; planningsdata 18-101998 tussen 14:00 en 18:00
uur.
Na het genereren klikt u in het
afzettingsschema op de blokjes
1 en 2.
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Op afgebeeld scherm vult u in de verschillende velden de gegevens in die betrekking hebben op een nieuw in te voeren wegafzetting. Met de 'Tab' toets
gaat u van het ene naar het andere veld.
U start het invoeren van een nieuwe afzetting met het invoeren van het rijkswegnummer, de begin- en eindhectometrering en eventueel een DVK letter.
Daarna vult u de planningsgegevens in. Het gaat om 'Datum van', 'Tijd van',
'Datum tot' en ‘Tijd tot’.
De realisatiegegevens vult u niet in. Dit veld is bedoeld om achteraf de exacte
realisatietijden in te voeren.
De overige velden worden automatised gevuld als u op de knop 'Genereren'
klikt. MELDWERK zoekt dan alle voor deze afzetting relevante gegevens uit de
achterliggende hulptabellen op en plaatst deze in de daarvoor bestemde velden:
De invoervelden 'Weggedeelte van' en 'Weggedeelte naar’ (de hoofdrichting)
en de invoervelden 'tussen' en ‘en’ (detailinformatie) worden automatised gevuld vanuit de Lokatiedatabase. Deze lokatiegegevens horen bij de rijksweg- en
hectometreringsgegevens van het werkvak.
Het veld 'Afzettingsschema' laat automatised het aantal rij- en vluchtstroken
met betrekking tot het opgegeven wegvak zien, de zogenaamde dwarsprofielgegevens. De rij- en vluchtstroken worden als blokjes voorgesteld. Door te klikken op een of meer van deze blokjes geeft u aan waar zich het werkvak bevindt. Er verschijnt een rood kruis om aan te geven dat de betreffende strook
afgezet is.
‘Gesanctioneerd1 is een niet werkende functie. In een volgende versie van
MELDWERK zal deze functie verder uitgewerkt worden.
Het kan zijn dat de automatised gegenereerde gegevens onvolledig of onjuist
zijn. U kunt deze gegevens wijzigen. Zie hiervoor paragraaf 8.4.

Tip:

Handleiding MELDWERK

Het is handig om MELDWERK pas de gegevens te laten genereren nadat u de
planningsgegevens heeft ingevuld. De planningsdata en tijdstippen worden dan
ook automatised in het tabblad 'Afzettingsschema’s' doorgevoerd.
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Handelingen in stappen:

•
•
•
•

Voer rijkswegnummer en hectometreringswaarden in (Km van, Km tot)
Vul de planningsgegevens in (Datum van, Tijd van, Datum tot, Tijd tot)
Klik op de knop Genereren
Klik op die stroken in het afzettingsschema die afgezet worden

8.2.3 Tabblad Contactpersoon

Figuur 8.4
Tabblad Contactpersoon
Voor de voorbeeldafzetting
voert u hier de volgende gegevens in: contactpersoon Harry
Haas; telefoonnummer 0302488972.
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Dit tabblad is bedoeld om de naam en telefoonnummer op te geven van degene die verantwoordelijk is voor de afzetting als deze geplaatst is. Het betreft
hier een contactpersoon van Rijkswaterstaat.
MELDWERK voert automatisch uw naam - 'Naam aanvrager' - door in dit tabblad.

Handelingen in stappen:

Handlelding MELDWERK

•
•
•

Voer de naam van de contactpersoon in
Voer het telefoonnummer van de contactpersoon in
Voer eventueel het mobiele telefoonnummer en/of het nummer van de
semafoon
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8.2.4 Tabblad Bestek

Figuur 8.5
Tabblad Bestek
Voor de voorbeeldafzetting
voert u hier de volgende gegevens in: Bestek ID 123 staat
voor asfalteren; werktype is
asfalteren; groepskenmerk is
98_43.
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Op het tabblad Bestek selecteert u uit de selectielijst 'Bestek ID', de betreffende
bestekpost. U doet dit door op het driehoekje te klikken en uit de lijst die dan
verschijnt, de bestekpost te selecteren door te klikken op de betreffende bestekpost. Deze selectielijst Bestek ID is een lijst die u als gebruiker zelf kunt aanvullen met binnen het eigen rayon gebruikte besteknummers en beschrijvingen.
Zie voor uitleg paragraaf 8.5.
Vervolgens selecteert u uit de selectielijst 'Wegwerktype' de hoofdactiviteit
waarvoor de afzetting wordt gezet. Als de activiteiten niet in de lijst is opgenomen, selecteert u 'overig' en licht u dit eventueel in het tabblad Opmerkingen
toe. Hoe u gebruik maakt van het tabblad 'Opmerkingen' vindt u in paragraaf
8.2.7.
Tot slot vult u een groepskenmerk in. U geeft een groepskenmerk aan een afzetting mee als u verschillende afzettingen aan elkaar wilt koppelen. Door deze
verschillende afzettingen hetzelfde groepskenmerk mee te geven blijft zichtbaar
dat de afzettingen met elkaar te maken hebben. Dit is bijvoorbeeld zinvol bij
een herhaalde wegafzetting of bij wegafzettingen met een rijbaanverlegging.
Herhaalde dag- of nachtafzettingen die een aantal dagen worden herhaald,
voert u per dag in en koppelt u met een groepskenmerk. Afzettingen die een
rijbaanverlegging bevatten splitst u op per rijrichting. Deze twee afzettingen
koppelt u door ze hetzelfde groepskenmerk te geven.
Het groepskenmerk is een identieke code (bijvoorbeeld een weeknummer + een
volgnummer). Aan het samenstellen van codes zijn geen voorschriften verbonden. Per rayon kan een eigen systematiek bedacht worden.

Handelingen in stappen:

•

•
•

Handleiding MELDWERK

Selecteer een bestekpost uit de selectielijst 'Bestek ID'. Dit doet u door op
het driehoekje (naast het venster) te klikken en vervolgens op de te selecteren bestekpost. De bestekpost staat nu in het venster.
Selecteer een wegwerktype uit de zogenoemde selectielijst.
Vul eventueel het groepskenmerk in
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8.2.5 Tabblad Verkeersinfo/Afwijking

Figuur 8.6
Tabblad Verkeersinfo/
Afwijking
Voor de voorbeeldafzetting
voert u hier de volgende gegevens in:
filegevoeligheid ja; politieassistentie ja; op 18-10-1998 tussen
16:00 - 18:00 uur; instantie
KLPD; afwijkende breedte 2,75.
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Als planner dient u een inschatting te maken of de geplande wegafzetting met
het betreffende type afzettingssysteem op het geplande tijdstip filegevoelig is.
Het KLPD bekijkt deze informatie om de weggebruikers te informeren via de
verkeersinformatie op radio, tv en overige media.
Filegevoeligheid staat standaard op de waarde 'Nee'. Deze waarde kunt u wijzigen door op 'Ja' te klikken.
Bij politieassistentie kunt u kenbaar maken dat er voor een afzetting politieassistentie gewenst is. Daarnaast vult u tijdstip en datum van assistentie in en
geeft u aan of deze door het KLPD of de regio-politie dient te worden gegeven.
Standaard staat politieassistentie op de waarde ‘Nee'.
Let op: Het kenbaar maken van de wens voor politieassistentie in MELDWERK
is niet het formele verzoek; dat moet u apart via de daarvoor bestaande procedures doen.
In de invoervelden 'Afwijkende breedte' en ‘Afwijkende hoogte' kunt u de tijdens de afzetting geldende afwijkende maten voor breedte en hoogte profiel
invoeren. Hierbij gaat het om een afwijking ten opzichte van de minimum richtlijnwaarde.
Het is van belang dat deze informatie wordt doorgegeven in verband met de
vergunningverlening voor bijzondere transporten door de RDW. U hoeft de
RDW niet hierover apart in te lichten. De RDW kan uit het overzicht van geplande wegafzettingen een selectie maken op afzettingen met breedte en/of
hoogtebeperkingen.

Handelingen in stappen:

•
•
•

Handleiding MELDWERK

Selecteer eventueel 'Ja' bij filegevoeligheid
Selecteer eventueel 'Ja' bij politieassistentie en vul de invoervelden
'Assistentie van' en 'Assistentie tot' in en selecteer 'KLPD' of 'Regio'
Vul eventueel de afwijkende maat voor breedte of hoogte in
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8.2.6 Tabblad Afzettingsschema's

Figuur 8.7
Tabblad Afzettingsschema's
Voor de voorbeeldafzetting
voegt u een tweede afzettingsschema toe. Bij afzettingsschema 1 kruist u rijstrook 1 aan en
vult u de volgende data in: 1810-1998 tussen 14:00 en 16:00
uur; bij afzettingsschema 2
kruist u rijstrook 1 en 2 aan en
vult u de volgende data in: 1810-1998 tussen 16:00 en 18:00
uur.
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Dit tabblad bevat de planningsdata uit het tabblad 'Algemeen' op het moment
van genereren. Dit tabblad vult u aan als er bij een wegafzetting sprake is van
meer afzettingsfasen. Afzettingen waarbij na enige tijd een extra rijstrook wordt
afgezet, kunnen zodoende binnen een afzettingsnummer gemeld worden.
Met de buttons 'Nieuw' en 'Verwijder' links onder in het scherm kunt u afzettingsschema's toevoegen en verwijderen. U dient bij elke afzettingsschema het
tijdschema in te vullen.
Tip: Controleer de planningsdata en tijdstippen bij het afzettingsschema.
Het kan zijn dat u de data van het veld Planning van het tabblad Algemeen
gewijzigd heeft en dat deze wijzigingen niet zijn doorgevoerd in dit tijdsschema!

Handelingen in stappen:

•
•
•
•

Handleiding MELDWERK

Controleer of de tijdstippen bij het afzettingsschema juist uit het Tabblad
Algemeen zijn overgenomen.
Als sprake van twee of meerdere afzettingsschema's: Klik op de knop
'Nieuw'. Er wordt een tweede afzettingsschema in het scherm geplaatst.
Klik op de blokjes (rij- of vluchtstroken) die afgezet worden
Vul bij alle schema's de ‘Datum van', 'Datum tot', Tijd van' en 'Tijd tot' in
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8.2.7 Tabblad Opmerkingen

Figuur 8.8
Tabblad Opmerkingen
Voor de voorbeeldafzetting vult
u bier aanvullend informatie
over bet voort-schrijden van de
afzetting en de discontinui'teit
in.
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Bij sommige afzettingen is bet noodzakelijk om de informatie verder te specificeren. In de volgende voorbeelden is bet noodzakelijk om aanvullende informatie te geven: bet nader specificeren van de afzetting (welke rijbaan is de werkvakzijde; verkeerszijde), bet aangeven van de aard van de politie-assistentie
(controle, verkeer stilleggen), bet nader omschrijven van de aard van de werkzaamheden (lussen slijpen ten behoeve van onderzoek capaciteiten) enz.
Op bet tabblad Opmerkingen kunt u de extra informatie kwijt. Nadat u met de
cursor in bet tekstveld heeft geklikt, kunt u de tekst typen.
Let op: in bet kader kunt u veel tekst kwijt, echter alleen de eerste 200 karakters worden bewaard! Dit zijn ongeveer 4 regels tekst.

Handelingen in stappen:

Handleiding MELDWERK

•

Klik met de cursor in bet invoerveld. U kunt nu tekst invoeren.
(Alleen de eerste 200 karakters worden bewaard en geprint.)
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8.2.8 Knoppen

Naast de zes tabbladen bevat het invoerscherm knoppen. Hierachter kunt u extra informatie plaatsen en ook opvragen. MELDWERK geeft die knoppen waarachter informatie beschikbaar is, vet weer.

De knop Omleiding

Figuur 8.9
Het scherm Omleidingsroute
In de voorbeeld-wegafzetting is
geen omleidingsroute gewenst.
In dat geval wordt dit scherm
niet aangemaakt.
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Als het voor een afzetting noodzakelijk is een omleiding in te stellen, kunt u dit
registreren middels de knop 'Omleiding'. U kunt het weg- en routenummer van
de omleiding invoeren evenals een bestemmingsrichting en omschrijving.

Handelingen in stappen:

•
•
•
•

Klik op de knop 'Omleiding'
Vul in het scherm dat verschijnt het routenummer van de omleiding in
Vul dan de Bestemmingsrichting in
Vul tenslotte de omschrijving van de omleiding in

De knop Verzorging

Figuur 8.10
Het scherm Verzorgingsplaats
In de voorbeeld-wegafzetting
zijn geen verzorgingsplaatsen
aanwezig. In dat geval verschijnt de pop-up zoals in figuur 8.11 weergegeven.
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Met de knop ‘Verzorging’ kunt u de verzorgingsplaatsen opvragen binnen de
opgegeven begin- en eindhectometrering. In MELDWERK worden verzorgingsplaatsen aan beide zijden van de rijksweg getoond. Het kan dus voorkomen dat
een voor de afzetting niet relevante verzorgingsplaats wordt getoond.
In de getoonde lijst kunt u aangeven of een verzorgingsplaats als gevolg van de
werkzaamheden moet worden afgesloten. Dit doet u door in de regel van de
betreffende verzorgingsplaats te dubbelklikken. De standaardwaarde ‘Nee' onder Afgesloten verandert dan in 'Ja'.
Als er in werkelijkheid verzorgingsplaatsen zijn die niet voorkomen in betreffende lijst, dan kunt u deze handmatig toevoegen.

Handleiding MELDWERK
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Figuur 8.11
Deze pop-up verschijnt als er
geen verzorgingsplaatsen op
het aangegeven werkvlak aanwezig zijn.

MELDWERK
Verzorgingsplaais niet gevonden
Wilt u deze aanmaken?

[

Handelingen in stappen:

•
•

j|

Ho

Klik op de knop 'Verzorging'. Er verschijnt een lijst verzorgingsplaatsen
Dubbelklik op die verzorgingsplaats die u wilt afsluiten. Afgesloten staat
standaard op 'Nee'. Na klikken verandert dit in 'Ja'.

De knop Op/Afrit

Figuur 8.12
Het scherm OpAfrit
In de voorbeeld-wegafzetting
zijn op het werkvak de volgende op- en afritten gegenereerd.
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Met de knop 'Op/Afrit' worden de tussen begin- en eindhectometrering liggende op- en afritten getoond. Anders dan bij de verzorgingsplaatsen betreft
het hier alleen de op- en afritten die zich aan de opgegeven wegzijde bevinden.
Een op- of afrit kunt u afsluiten door in de regel van de betreffende op- of afrit
te dubbelklikken.
Tevens kunt u om door het systeem niet gegenereerde, maar in werkelijkheid
wel bestaande op- of afritten handmatig toevoegen. Zie hiervoor paragraaf 8.4.

Handelingen in stappen:

•
•

Klik op de knop 'Op/afrit'. Er verschijnt een lijst op- en afritten
Dubbelklik op die op- of afrit die u wilt afsluiten. De kolom onder Afgesloten geeft standaard 'Nee' aan. Na het dubbelklikken op een op- of afrit verandert in 'Ja'.

De knop Rij/Vlucht

Figuur 8.13
Het scherm Rij/Vluchtstrook
In de voorbeeld-wegafzetting
zijn op het werkvak de bovenstaande rij- en vluchtstroken
aanwezig.
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Deze knop geeft de op het wegvak aanwezige rij- en vluchtstroken weer.
Mochten de gegevens onvolledig zijn, dan kunt u deze handmatig toevoegen.
Zie hiervoor paragraaf 8.4.

Handleiding MELDWERK

39

Handelingen in stappen:

•

Klik op de knop 'Rij/Vlucht. Er verschijnt een lijst rij- en vluchtstroken behorende bij het opgegeven werkvak.

De knop Portaal

Figuur 8.14
Het scherm Portaal
In de voorbeeld-wegafzetting
zijn op het werkvak de bovenstaande portalen aanwezig.
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De lokaties van alle verkeerssignaleringsportalen zijn opgenomen in de
'Portalendatabase'. Indien er voor een afzetting een wegvak wordt gedefinieerd
waar zich signalering bevindt, dan worden de bijbehorende portaallokaties uit
de portalendatabase opgehaald. Tevens worden twee portalen voor de beginhectometrering en een portaal na de eind-hectometrering geselecteerd. Deze in
het wegvak vallende portalen plaatst MELDWERK in een lijst.
Zijn er in werkelijkheid portalen op de weg, die nog niet in de portalendatabase
zijn opgenomen, dan kunnen deze handmatig worden toegevoegd. Zie hiervoor
paragraaf 8.4.

Handelingen in stappen:

•

Klik op de knop 'Portalen'. Er verschijnt een lijst portalen behorende bij het
opgegeven werkvak.

De knop Wijzig lokatie

Mocht om een of andere reden de gemelde afzetting met de gegenereerde gegevens niet juist zijn, dan kunt u door te klikken op de knop 'Wijzig lokatie' de
melding opnieuw aanvangen. U behoudt het afzettingsnummer: de nieuwe afzetting wordt onder hetzelfde afzettingsnummer weggeschreven!

Handelingen in stappen:

•
•

Handleiding MELDWERK

Klik op de knop ‘Wijzig lokatie'. Er verschijnt een pop-up scherm waarin u
om bevestiging wordt gevraagd.
Klikt u per abuis op deze knop? U kunt deze vergissing teniet doen door in
de pop-up voor de optie Nee te kiezen!
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De knop Afzetsysteem

Figuur 8.15
Het scherm Afzetsysteem
Bij de voorbeeld-wegafzetting
maakt u geen gebruik van deze
funktie, omdat deze eenduidig
is weergegeven in de afzettingsschema's in het tabblad
Algemeen.

pjjMfc LDWLHK - IAIzeltimjssyslee.nl
llSestsTd

Owken

Se^d

fiegtox*.

;

atH

:

Ueb

wlgl X|

!

tit

11
HI
I

m

tt

81 j

ii

i

i

t|

u

r

it

r

.

jkM
If1' .»

i\
IJIMIII

I

I'

II

life

•-

Wit trfl

mimi imiiii

In de meeste gevallen is met behulp van de afzettingsschema's een goed beeld
te geven van de afgezette rijstroken en de berijdbare stroken. Voor sommige
afzettingen is dit niet goed mogelijk; bijvoorbeeld bij afzettingen met rijbaanverlegging. U gebruikt de knop Afzetsysteem juist voor deze complexere afzettingen.
Op het scherm vindt u afbeeldingen van dwarsdoorsnedes. De donkergrijze banen stellen de afgesloten rijstroken voor. Met het aanklikken van een van deze
figuren koppelt u het betreffende figuur aan de gemelde wegafzetting. MELDWERK plaatst een kader om het geselecteerde afzetsysteem.

Handelingen in stappen:

Handleiding MELDWERK

•
•

Klik op knop 'Afzetsysteem'
Klik in het overzicht van de afzetsystemen op de afbeelding die overeenkomt met de betreffende wegafzetting
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De knop Bebakening

Figuur 8.16
Het scherm Bebakening
Voor de voorbeeldwegafzetting stelt u twee bebakeningsplaatjes samen. Hiernaast ziet u schema 2, waarbij
de 2 linker rijstroken zijn afgezet.
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Deze functie is alleen van toepassing bij planningen op rijkswegen waar verkeerssignalering is aangebracht. Hiermee kunt u de beeldstanden voor de verkeerssignalering voorbereiden ten behoeve van de operator in de
verkeerscentrale.
U stelt een bebakeningsschema samen door de posities aan te geven van de rode kruisen, maximum snelheden, pijlen en einde-alle-verboden borden. Dit doet
u door eerst op een icoon van een bord of pijl te klikken en vervolgens op een
positie op het wegvak.
Indien er sprake is van meer afzettingsschema's, dan klikt u op de button
'Nieuw'. Er verschijnt een leeg bebakeningsschema dat u kunt vullen met de
pijlen en borden. U kunt tussen de bebakeningsschema's wisselen door op de
buttons met het schemanummer te klikken. Onder het weergegeven bebakeningsschema ziet u het bijbehorende schemanummer.
De bebakeningschema's kunt u afzonderlijk printen.

Handelingen in stappen:

•
•

•
•
•

Handleiding MELDWERK

Klik op knop Bebakening
Klik op een bord maximum snelheid en vervolgens op een positie in het
wegvak. Positioneer ook de einde-alle-verboden borden, de kruizen en de
pijlen op het wegvak.
Klik op Nieuw als u een tweede bebakeningsafbeelding wilt maken. Vul
deze afbeelding op identieke wijze.
Klik op de buttons onder Schemanummer als het andere bebakeningschema wilt bekijken
Klik op Print als u het weergegeven bebakeningschema wilt printen
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De knop Evenement

Figuur 8.17
Het scherm Evenement
Tijdens de planningsdata van
de voorbeeld-wegafzetting
vinden geen evenementen
plaats. U wordt doorverwezen
naar de totaallijst van evenementen.
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Het KLPD vult de evenementenkalender van MELDWERK met de belangrijkste
landelijke en regionale evenementen, (Buitenlandse) feestdagen en vakanties,
die mogelijk extra verkeer kunnen veroorzaken.
Tijdens het invoeren van een wegafzetting kunt u nagaan of er evenementen
zijn gepland. Als u de knop Evenement aanklikt, zoekt het systeem de evenementenkalender af op de ingevoerde geplande datum van de wegafzetting.
Wanneer evenementen zijn bekendgemaakt, dan plaatst het systeem deze in
een overzicht.
Als er geen evenementen plaatsvinden op de betreffende data, dan wordt u
doorverwezen naar de totaallijst van evenementen.
U dient de evenementenkalender te raadplegen, om vervolgens zelf te bepalen
of een bepaald evenement van invloed kan zijn op uw planning.
De evenementen worden niet uitgesplitst naar regio weergegeven.

Handelingen in stappen:

•
•

Klik op de knop Evenementen. MELDWERK geeft een selectie van de evenementenkalender
Als er geen evenementen op de betreffende data zijn, dan krijgt u de mededeling dat u de totale evenementenkalender krijgt te zien.

8.3 Kopieren van een wegafzetting

De kopieerfunctie onder het menu Bestand is handig bij herhaalde afzettingen
en afzettingen met een complex afzetsysteem. Hierbij gaat het om registratie
van verschillende maar bijna identieke wegafzettingen.
In de gehanteerde voorbeeldplanning vinden de wegwerkzaamheden herhaald
in blokuren over twee dagen (18 en 19 oktober 1998) plaats, waarbij de afzettingsschema's identiek zijn. Dit houdt in dat slechts de velden onder Planning
aangepast moeten worden. In dit geval kopieert u de reeds ingevoerde afzetting (18 oktober 1998), waarna u de planningsdata aanpast in de kopie met het
nieuwe opvolgende afzettingsnummer.
Het kopieren gaat als voIgt: U kopieert in het overzicht van de geplande wegafzettingen. U selecteert de net ingevoerde afzetting en daarna kiest in het menu
Bestand de optie Kopieren. U ziet dat in het overzicht van geplande wegafzettingen een opvolgend afzettingsnummer verschijnt met dezelfde specificaties.

Handleiding MELDWERK
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Handelingen in stappen:

•
•
•
•

Selecteer in het overzicht van geplande wegafzettingen de te kopieren
wegafzetting
Selecteer in het menu Bestand de optie Kopieer. MELDWERK plaatst de
kopie met het nieuwe afzettingsnummer in het overzicht.
Open de kopie en wijzig de gegevens
Klik op OK

8.4 Aanvullen van gegevens

Bij het aanvullen van gegevens gaat het om het aanvullen van onvolledig gegenereerde locatiegegevens en het aanmaken van ontbrekende rij/vluchtstroken,
verzorgingsplaatsen, op/afritten en portalen.
Het kan voorkomen dat de lokatiegegevens (Weggedeelte van, - naar, - tussen,
- en) niet, onvolledig of onjuist worden gegenereerd door het systeem. Dit probleem doet zich met name voor bij parallelbanen of verbindingswegen. U kunt
de gegenereerde gegevens overschrijven. U klikt in het betreffende veld en vult
de juiste gegevens in.
Ook is het mogelijk dat de gegenereerde dwarsprofielgegevens niet volledig
zijn. U kunt door het systeem niet gegenereerde, maar in werkelijkheid wel al
bestaande verzorgingsplaatsen, rij- en vluchtstroken, op- en afritten of portalen
handmatig toevoegen.
Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van de rij- en vluchtstroken.
U klikt op de button Rij/Vlucht. De lijst met de rij- en vluchtstroken verschijnt in
uw scherm.
U verwijdert een door MELDWERK gegenereerde rij- of vluchtstrook door op de
betreffende regel in de lijst te klikken. Vervolgens selecteert u in het menu Bestand de optie Verwijder. De betreffende rij- of vluchtstrook wordt uit de lijst
verwijderd.
U voegt een rij- of vluchtstrook toe door in het menu Bestand de optie Nieuw
te kiezen. Het menu Rij/vlucht Nieuw verschijnt in uw scherm. U kunt de specificaties van de nieuw in te voeren rij- of vluchtstrook invullen.
Wanneer MELDWERK tussen de hectometreringswaarden geen verzorgingsplaatsen, op- en afritten of portalen heeft gevonden, verschijnt een pop-up met
de vraag: Wilt u zelf een .... aanmaken? Als u op Ja klikt, komt u in een invoerscherm van respectievelijk Verzorgingsplaats Nieuw; Op/Afrit Nieuw of Portaal
Nieuw. Hier kunt u de specificaties invullen.
Alle bovengenoemde verwijderingen en toevoegingen gelden alleen voor de
specifieke wegafzetting die u aan het plannen bent.
Alleen de centraal opererende systeembeheerder is bevoegd om gegevens definitief door te voeren. Daarvoor importeert hij een update van een database in
MELDWERK.
Als planner kunt u overigens alleen de gegevens wijzigen van rijkswegen in uw
beheersgebied!
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Handeiingen in stappen:

•
•

•

Vraag een lijst met verzorgingsplaatsen, rij- en vluchtstroken, op- en afritten
op door op de betreffende knop te klikken
Verwijderen: Selecteer een item dat u wilt verwijderen door op de betreffende regel in de lijst te klikken. Er verschijnt een driehoekje voor de regel.
Selecteer uit het menu Bestand de optie Verwijder.
Toevoegen: Selecteer in het menu Bestand de optie Nieuw. Er verschijnt een
invulscherm waar u de specificaties van een nieuwe verzorgingsplaats, rij- of
vluchtstrook of op- of afrit kunt invullen. Eindig met klik op OK. MELDWERK voegt het nieuwe item toe aan de betreffende lijst.

8.5 Aanmaken van bestekken en/of bestekposten

Figuur 8.18
Het scherm Bestek
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U kunt de door u rayon gedefinieerde codering voor bestekken en bestekposten in MELDWERK invoeren.
Daarvoor selecteert u in het menu Bestek de optie Bestek of Bestekpost. Deze
opties geven u een overzicht van alle opgevoerde bestekken dan wel bestekposten.
Vervolgens selecteert u uit het menu Bestand de optie Nieuw. Nu verschijnt een
invoerveld Bestek Nieuw of Bestekpost Nieuw, waar u de specificaties van een
nieuw op te voeren bestek(post) kunt invullen.

Handeiingen in stappen:

•

•
•

Selecteer uit het menu Bestek de optie Bestek of Bestekpost. Op uw scherm
verschijnt een overzicht van de opgevoerde bestekken dan wel bestekposten.
Selecteer uit het menu Bestand de optie Nieuw. Er verschijnt een invoerscherm Bestek Nieuw dan wel Bestekpost Nieuw.
Vul de gevraagde gegevens in het invoerscherm in

8.6 Wijzigen of verwijderen van een wegafzetting

Alle wijzigingen van planningen dient u zo snel mogelijk aan te brengen in het
systeem. Wijzigingen in data en tijdstippen moet u doorvoeren voordat de
werkzaamheden aanvangen.
Wijzigen gebeurt door de betreffende planning te openen, de wijzigingen aan
te brengen en dit te bevestigen.
Het is mogelijk dat een geplande wegafzetting niet door gaat. In dit geval dient
u de afzetting uit het systeem te verwijderen. Dit doet u door in het overzicht
van geplande wegafzettingen de betreffende wegafzetting te selecteren (met
een muisklik op de betreffende regel) en vervolgens in het menu Bestand de
optie Verwijder te kiezen.
Een planner is bevoegd om de wegafzettingen te wijzigen of te verwijderen die
binnen het eigen beheersgebied vallen!
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8.7 Historisch maken van een wegafzetting

Figuur 8.19

Het veld Status wegafzetting
in tabblad Algemeen
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MELDWERK maakt onderscheid in geplande en historische wegafzettingen.
Nadat de wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd, vuit u de wegafzetting aan met
de gerealiseerde data in het tabblad Algemeen.
Het archiveren van exacte realisatietijden kan een hulpmiddel zijn om later terug te kunnen zoeken wanneer een bepaalde afzetting op de weg heeft gestaan (schadeclaims). Het kan ook de basis vormen voor de betaling van de
(bebakenings)aannemer.
Vervolgens verandert u de status van de wegafzetting van 'Gepland' in 'Historisch'. De wegafzetting wordt dan weggeschreven naar het overzicht van historische wegafzettingen. In dit overzicht staan dus uitgevoerde wegwerkzaamheden waarbij de exacte realisatietijden vermeld staan. De historische afzettingen
verdwijnen uit het overzicht van geplande wegafzettingen.

Handelingen in stappen:

•
•
•

Vul de realisatiedata van de wegafzetting in het daarvoor bestemde realisatieveld in
Selecteer bij Status wegafzetting de status Historisch
KlikopOK

8.8 Evenementen invoeren

Figuur 8.20

Het scherm Evenement Nieuw
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Het KLPD is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het actueel houden van de
evenementenkalender.
U kunt het totale bestand van evenementen vernieuwen. U plaatst het bestand
in de daarvoor bestemde directory (C:\Meldwerk\Evenem) en selecteert in het
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menu Evenement de optie Import Evenement. MELDWERK leest de nieuwe
versie van het bestand evenementen in.
Als u een of enkele evenementen wilt toevoegen, kunt u het best in de totaallijst van evenementen de optie Nieuw onder het menu Bestand selecteren. Er
verschijnt een scherm Evenement Nieuw, waarin u de relevante gegevens over
het evenement, zoals een omschrijving en de data, kunt invullen.

Handelingen in stappen:

Het totale bestand met evenementen vernieuwen:
• Plaats het bestand met evenementen in de directory C:\Meldwerk\Evenem
• Selecteer uit het menu Evenement de optie Import Evenement. MELDWERK
leest het vernieuwde bestand van evenementen in.
Een evenement invoeren:
• Ga naar de totaallijst van evenementen. Kies hiervoor onder het menu Evenement de optie Evenement.
• Selecteer in het menu Bestand de optie Nieuw. Er verschijnt een scherm
Evenement Nieuw.
• Vul het invoerscherm Evenement Nieuw in. Eindig met een klik op OK.
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9 MELDWERK raadplegen

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de raadpleger van MELDWERK centraal. Een raadpleger
heeft de bevoegdheid om de gegevens in MELDWERK in te zien en kan dus
geen gegevens wijzigen of verwijderen. De activiteiten die behoren bij bet
raadplegen van het systeem zijn:
•
•
•
•
•
•

Opvragen van het Overzicht Wegafzettingen
Maken van een selectie uit het Overzicht Wegafzettingen
Interpreteren van de gegevens
Printen van de afzetting of het overzicht
Wegschrijven naar een bestand
Opvragen van het Overzicht historische Wegafzettingen

(paragraaf 9.2)
(paragraaf 9.3)
(paragraaf 9.4)
(paragraaf 9.5)
(paragraaf 9.6)
(paragraaf 9.7)

Het raadplegen wordt besproken aan de hand van de case; het raadplegen van
alle geplande wegafzettingen op de A12.
Daarbij komt het maken van een selectie en het printen en wegschrijven naar
een bestand aan de orde. Voor het interpreteren van de gegevens verwijzen wij
u naar het hoofdstuk voor de planner; paragraven 8.2.1 t/m 8.2.8. Daarna zal
het opvragen van het overzicht van historische wegafzettingen toegelicht worden.

9.2 Opvragen van het Overzicht Wegafzettingen

Figuur 9.1
Het opvragen van het overzicht
van geplande wegafzettingen
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Na de inlogprocedure, beschreven in hoofdstuk 7, verschijnt het beginscherm
van MELDWERK. U start het raadplegen met het opvragen van het overzicht
van de geplande wegafzettingen. Dit doet u door in het menu 'Wegafzetting'
op 'Wegafzetting' te klikken.
Figuur 9.2
Het scherm Wegafzetting
Dit is het overzicht met alle
geplande wegafzettingen.
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In dit overzichtsscherm zijn per regel de relevante gegevens per wegafzetting
geplaatst. Hierin zijn ook de aanwezige rij- en vluchtstroken aangegeven.
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L staat voor linker vluchtstrook; R voor rechter vluchtstrook; een v'tje staat voor
de aanwezigheid van de betreffende strook en een kruisje staat voor het afgesloten zijn van de betreffende strook.

Handelingen in stappen:

•

Selecteer in het beginscherm van MELDWERK uit het menu Wegafzetting
de optie Wegafzetting. U komt in het overzicht van alle geplande wegafzettingen.

9.3 Selecties maken

In het scherm Wegafzetting kunt u een wegafzetting openen. Dit doet u door
op de regel van een op te vragen wegafzetting te klikken en vervolgens in het
menu Bestand de optie Openen te kiezen. U kunt de afzetting ook direct openen met een dubbele muisklik op de betreffende regel in het overzicht.
Het selecteren is een hulpmiddel om een meer hanteerbare lijst van geplande
wegafzettigen te maken. Het zoeken naar een wegafzetting uit het totale overzicht van geplande wegafzettingen kan lastig zijn.
Dit doet u door gebruik te maken van de optie Selecteren onder het menu Bestand. Als u deze optie Selecteren heeft aangeklikt, verschijnt het scherm
Wegafzetting - Selectie maken. Merk op dat dit scherm in feite een niet gevulde wegafzetting is: alle invoervelden zijn leeg.
Figuur 9.3
Het scherm Wegafzetting Selectie maken
Voor het raadplegen van alle
geplande wegafzettingen op
de A12 typt u in het tabblad
Algemeen het wegnummer
A12.
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Met het invullen van een invoerveld op een van de zes tabbladen selecteert u
op dat specifieke kenmerk. U kunt onder andere selecteren op:
•
•
•
•
•
•

Rayon ID
Wegnummer
Periode (geplande datum)
File gevoeligheid
Afwijkende hoogte/breedte
Croepskenmerk

Bij het gebruik van selectiecriteria bent u niet gebonden aan een maximum
aantal. U kunt dus een zeer specifieke selectie maken.
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Als u wilt selecteren op afwijkende hoogte of breedte of op het hebben van een
groepskenmerk, dan vult u in de betreffende velden de letter X in.
(X staat voor alle mogelijke waarden die de variabele kan aannemen.)
MELDWERK sorteert de geselecteerde wegafzettigen in een overzicht Wegafzetting - Selectie op ... . Voor de sortering hanteert MELDWERK de volgende
volgorde van prioriteit:
•

Indien u het 'groepskenmerk' als selectiecriterium gebruikt, sorteert MELDWERK op: groepskenmerk en periode.
Indien u het 'wegnummer' of ‘afwijkende hoogte/breedte' als selectiecriterium gebruikt, sorteert MELDWERK op: periode, rayon, wegnummer en
hectometrering.
Indien u het ‘Rayon ID', 'periode' of ‘Filegevoeligheid’ als selectiecriterium
gebruikt, sorteert MELDWERK op: periode, wegnummer en hectometrering.
Indien u geen van bovenstaande selectiecriterium gebruikt, wordt standaard
gesorteerd op: rayon ID, en wegafzettingsnummer.

•

•
•

Verder zijn er meer selectiecriteria aan te geven (o.a. status, wegafzettingsnummer), maar deze hebben geen invloed op de sortering van de gegevens.
Figuur 9.4
Het scherm Wegafzetting Selectie op ... .
In dit voorbeeld is geselecteerd
op wegnummer A12.
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Handelingen in stappen:

•
•

•

Selecteer in het menu Bestand de optie Selecteren. U komt in het scherm
Selectie maken
Vul de gegevens in de invoervelden waarop u de selectie wilt maken. Indien
u de selectiecriteria afwijkende hoogte of breedte of het groepskenmerk gebruikt, dan vult u in de betreffende velden de waarde x in.
Klik op OK. Nu komt u in het scherm Selectie op ... . Hierin zijn alle afzettingen gesorteerd die matchen met de door u ingevoerde selectiecriteria.

9.4 Interpreteren van de gegevens

Als raadpleger moet u de informatie goed kunnen interpreteren. Dit houdt in
dat planners de afzettingsgegevens op een uniforme wijze invoeren.
Het invoerscherm Wegafzetting van MELDWERK zorgt voor de structurering
van de invoer van alle afzettingsgegevens. Naast de basisgegevens als rijkswegnummer, hectometrering, datum en periode, vindt u hier gegevens over o.a.
type afzetting, aard van het werk, filegevoeligheid, afwijkende breedte en/of
hoogte, politieassistentie, contactpersoon en eventuele omleidingen en afsluitingen. Deze gegevens voeren de planners standaard bij iedere planning in.
Daarnaast vindt u in het tabblad Opmerkingen de aanvullende tekst van de
planner.
Het invoerscherm Wegafzetting bestaat uit 6 tabbladen met daarnaast verticaal
een aantal knoppen. Hierin kunt u alle relevante gegevens inzien.
Voor de interpretatie van de gegevens verwijzen we u naar hoofdstuk 8; paragraaf 8.2.1. t/m 8.2.8.
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9.5 Printen van een wegafzetting

U kunt afzonderlijke wegafzettingen en overzichten printen.
Voor het printen van een afzonderlijke wegafzetting, selecteert u in het overzicht van wegafzettingen de betreffende wegafzetting. Daarna selecteert u in
het menu Bestand de optie Afdrukken. In de pop-up 'Printen wegafzetting' selecteert u vervolgens 'Geselecteerde record printen'. De print is een (standaard)
overzichtsformulier, waarin de belangrijkste informatie van de betreffende
wegafzetting staan.
Ook kunt een print maken van een overzicht van zowel geplande als historische
wegafzettingen en een overzicht na een selectie.
In dit geval gaat u naar het betreffende overzicht en selecteert u de pop-up
‘Printen wegafzetting' de optie 'Gehele overzicht printen'.
Figuur 9.5
De pop-up Printen wegafzetting
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Handelingen in stappen:

•
•
•
•

Ga naar het overzicht van de geplande, historische of geselecteerde wegafzettingen
Selecteer in het menu Bestand de optie Afdrukken
Selecteer in de pop-up 'Printen wegafzetting' de optie ‘Gehele overzicht
printen' of 'Geselecteerde record (wegafzetting) printen’
Klik op OK

Daarnaast kunt u de bebakeningsafbeeldingen die onder de knop Bebakening
staan, printen. Klik hiervoor op de button 'Print' in het betreffende scherm onder de knop Bebakening.

9.6 Wegschrijven naar een bestand

Naast het printen is het ook mogelijk om gegevens in electronische vorm te behouden. Dit doet u door een afzonderlijke wegafzetting of een (totaal)overzicht
naar een bestand weg te schrijven.
U kiest in het menu Bestand voor de optie Selecteer printer. Daarna selecteert u
in de pop-up ‘Print Setup' onder Printer de optie 'Generic/Text Only’.
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Figuur 9.6
Het scherm Print Setup
Voor het wegschrijven naar een
bestand selecteert u hier de
optie 'Generic/Text Only'.
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Vervolgens selecteert u in het menu Bestand de optie Afdrukken. In het volgende scherm dat verschijnt geeft u aan onder welke naam en in welke directory u het bestand wilt wegschrijven.
Figuur 9.7
De pop-up Print To File
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Handelingen in stappen:

•
•
•
•

Drives:

3

d

Selecteer in het menu Bestand de optie Selecteer printer
Selecteer in de pop-up Print Setup onder Printer de optie 'Generic/Text
Only’ en klik op OK
Selecteer in het menu Bestand de optie Afdrukken. De pop-up 'PrintTo File'
verschijnt.
Geef een bestandsnaam op en selecteer een directory waar u het bestand
naar toe wilt wegschrijven

9.7 Opvragen van historische wegafzettingen

Nadat de wegwerkzaamheden zijn gerealiseerd, archiveert de planner de
wegafzetting. De wegafzetting wordt dan weggeschreven naar het een overzicht van historische wegafzettingen. In dit overzicht staan dus gerealiseerde
wegwerkzaamheden waarbij 00k de exacte realisatietijden vermeld staan. De
historische afzettingen verdwijnen uit het overzicht van geplande wegafzettingen.
Ook deze wegafzettingen kunt u inzien. Hiervoor selecteert u in het menu Bestand de optie Selecteren. In het scherm Selectie maken, selecteert u vervolgens
de status Historisch in het veld Status wegafzetting. Na een klik op OK, toont
MELDWERK het scherm Selectie op Status Historisch.
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Figuur 9.8
Het selecteren op status
historisch
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Figuur 9.9
Het scherm Wegafzetting Selects op Status (Historisch)
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Handelingen in stappen:

•
•
•
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Selecteer in het menu Bestand de optie Selecteren. Het scherm Selectie maken verschijnt.
Selecteer vervolgens Historisch in de het veld Status wegafzetting
Klik op OK. Nu verschijnt het scherm Wegafzetting Selectie op Status
(Historisch)'.
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10 Gebruikershandleiding systeembeheerder

10.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de activiteiten uitgevoerd door de centraal opererende
systeembeheerder. De beheeractiviteiten vallen uiteen in: gegevensbeheer en
systeembeheer.
Het gaat om de volgende activiteiten:
•

Het bijhouden van de maximale waarden

(paragraaf 10.2)

•

Het invoeren van nieuwe afzettingssystemen

(paragraaf 10.3)

•

Het invoeren van de hectometreringsrichting

(paragraaf 10.4)

•

Het importeren van vernieuwde gegevensbestanden

(paragraaf 10.5)

•

Het aanmelden van een nieuwe gebruiker

(paragraaf 10.6)

•

Het aanmelden van een nieuwe gebruikersgroep

(paragraaf 10.7)

•

Het onderhouden van de autorisaties

(paragraaf 10.8)

10.2 Bijhouden van maximale waarden

MELDWERK waarschuwt de planner wanneer een van de volgende waarden
wordt overschreden:
de minimale of maximale lengte van het werkvak of de minimale lengte tussen
werkafzettingen. In het laatste geval geeft MELDWERK aan dat de wegafzetting te dicht op een naburige reeds ingevoerde wegafzetting wordt gepland.
De beheerder kan deze waarden wijzigen en eventueel nieuwe waarden toevoegen. U selecteertde optie Algemene waarden in het menu Gegbeheer.
MELDWERK toont de volgende opgevoerde waarden:
maxlenwvak = maximale lengte van het werkvak
minafstwaz = minimale afstand tussen werkafzettingen
minlenwvak = minimale lengte van het werkvak
Figuur 10.1
Het scherm Algemene waarden
In de huidige versie van
MELDWERK zijn 3 waarden

MELDWERK - [Algemene waarden]
ii.L Bestand

Bewerken

QiMjoffl

Beejd

Wegafzetting

mm Afi

Evenement

Gegbeheer

—

Sysbeheer

—_

opgevoerd, waaraan een
wegafzetting moet voldoen.

max enwvak 4000
mma stwaz

2000

minlenwvak

150
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U kunt een wijziging doorvoeren door op de betreffende waarde te dubbelklikken. In het scherm dat verschijnt kunt u de waarde wijzigen.
U definieert een nieuwe waarde door in het overzicht van opgevoerde waarden,
de optie Nieuw in het menu Bestand te kiezen. In het scherm dat verschijnt kunt
u de nieuwe waarde definieren.
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Handelingen in stappen:

•
•

•
•

•

Selecteer uit het menu Gegbeheer de optie Maximale waarden. MELDWERK toont een overzicht van alle opgevoerde waarden.
Wijzigen: open de waarde die u wilt wijzigen door op de regel van de betreffende waarde te dubbelklikken. Of selecteer de waarde en kies daarna in
het menu Bestand de optie Openen.
Klik in het te wijzigen veld en voer de wijziging door. Eindig met klik op OK.
Verwijderen: selecteer de te verwijderen waarde en kies daarna in het menu
Bestand de optie Verwijderen. MELDWERK verwijdert de betreffende waarde uit de lijst.
Toevoegen: selecteer in het menu Bestand de optie Nieuw. Er verschijnt een
scherm Algemene waarden Nieuw. Vul de specificaties in. Eindig met klik op
OK.

10.3 Invoeren van nieuwe afzettingssystemen

MELDWERK bevat afbeeldingen met dwarsdoorsnedes die de verschillende afzetsystemen weergeven. De systeembeheerder kan een nieuw afzetsysteem invoeren.
De afzetsystemen worden ingevoerd d.m.v. een code. Deze code wordt
omgezet in een afzetsysteemplaatje dat u kunt vinden in het wegafzettingsscherm onderde knop Afzetsysteem.
U stelt een code samen door per strook van de weg (berm, rij- of vluchtstrook)
een waarde in te voeren. Hieronder ziet u de mogelijke waarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

b
v
r
s
x
w
B
V
R

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

berm
vluchtstrook zonder pijl
rijstrook met pijl omhoog
rijstrook met pijl omlaag
vluchtstrook met pijl omhoog
vluchtstook met pijl omlaag
afgesloten berm
afgesloten vluchtstrook
afgesloten rijstrook

Kies onder het menu Gegbeheer de optie Afzettingssysteem. U komt in een
scherm met een overzichtlijst van alle opgevoerde afzettingssystemen.
Figuur 10.2
Het scherm Afzettingssysteem
In de linker kolom staat het
afzettingssysteem ID; in de
middelste kolom vindt u de
code waarmee de afbeelding
gegenereerd wordt; in de
rechter kolom staat een korte
omschrijving van het afzettingssysteem.
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i.!, Bestand

Bewerken

Beeld

Wegafzetting

Evenement

Gegbeheer

Sysbeheer

Afzettingssysteem ID

Systeem plaatje

0001
0002

bvssbRrvb
bvssbrRvb

Rijdende afzetting

0003

bvssbrrVb

Afzetting vluchtstrook

0004

bvssBrrvb

Afzetting middenberm

0005

bvssbrRvb

Afzetting rechterrijstrook

000S

bvssbRrvb

Afzetting linkerriistrook

0007

bvsssbRrrvb

Afzetting 1 str op 3 str rijbaan

0008

bvsssbRRrvb

Afzetting 2 str op 3 str rijbaan

0010
0011
0012

bvssbRrxb

Afzetting met gebr. vluchtstrook

Venster

Rijdende afzetting

bvssbrRxb

Kortd.afz. rrijstr + gebt. vluchtstrook

bvssbRRxb

Afzetting 2 str + gebr. vluchtstrook

0013

bvsssbRRrxb

Afzetting 2 str op 3 str + gebr vluchtstrook

0014

bssrbrRVb

3-1 systeem

0015

bssrrbRRVb

4-0 systeem

0016

bsssrbrrRVb

4-2 systeem

0017

bvsrbRRVb

2-0 systeem

0018

bssrbRRVb

3-0 systeem

0019

bsrrbRRVb

3-0 systeem
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Help

Kies in het menu Bestand voor de optie Nieuw. Er verschijnt een scherm waarin
u de specificaties van het nieuwe afzettingssysteem kunt invullen.
Figuur 10.3
Het scherm Afzettingssysteem
Nieuw

3|
31 Afzettingssysteem (Nieuw)
Afzettingssysteem iD

OK
Amulet en

Systeemplaatje (CROW)
OmscHrijving afzettingssysteem

Help

fUHs

Handelingen in stappen:

•
•
•

,

Selecteer in het menu Gegbeheer de optie Afzettingssysteem.
Het scherm Afzettingssysteem verschijnt.
Selecteer in het menu Bestand de optie Nieuw.
Het scherm Afzettingssysteem Nieuw verschijnt.
Vul het afzettingssysteem ID; de code voor het samenstellen van de afbeelding en een korte omschrijving in. Eindig met een klik op OK.

10.4 Invoeren van de hectometreringsrichting

Voor het genereren van de locatiegegevens bij een door u opgegeven werkvak,
heeft MELDWERK naast de gegevens uit de locatiedatabase ook de hectometrerigsrichting nodig. Deze hectometreringsrichting geeft aan of de hectometrering van een weg op- of aflopend is.
Daarnaast geeft de richting locatiedatabase aan of de weg noordwaarts dan wel
oostwaarts loopt.
U dient deze gegevens in te voeren bij iedere voor het systeem nieuwe weg. U
selecteert in het menu Gegbeheer de optie Hectometreringsrichting. In het
overzicht van alle ingevoerde wegen dat verschijnt selecteert u vervolgens in
het menu Bestand de optie Nieuw. In het scherm van dat verschijnt vult u de
specificaties in.
Figuur 10.4
Het scherm hectometreringsrichting
Links vindt u het wegnummer;
in de middelste kolom staat de
richting van de weg
O(ostwaarts); N(oordwaarts); in
de rechter kolom vindt u de
hectometreringsrichting
O(plopend); A(flopend).
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A27
A28
A29
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Richting Hecto

Handelingen in stappen:

•
•
•

Selecteer in het menu Gegbeheer de optie Hectometreringsrichting. Het
scherm Hectometreringsrichting verschijnt.
Selecteer in het menu Bestand de optie Nieuw. Het scherm Hectometreringsrichting Nieuw verschijnt.
Vul het wegnummer, de richting Locatiedatabase (N of O) en de richting
Hectometrering (A of O) in.

10.5 Importercn van vernieuwde gegevensbestanden

Tot gegevensbeheer behoort het importeren van nieuwe versies van de volgende bestanden: Weggeg, Locatie Database en Portalen bestand. Het importeren
van nieuwe bestanden gebeurt respectievelijk met de menuopties Weggeg,
Portaalbestand en Lokatiebestand. Deze vindt u onder het menu Gegbeheer.
Na het selecteren van een van deze importfuncties, gooit MELDWERK eerst de
oude gegevens weg. Daarna kunt u het nieuwe bestand toevoegen in de daarvoor bestemde directory.
MELDWERK vraagt om een bevestiging voordat het dit proces start.

Handelingen in stappen:

•

•

Selecteer uit het menu 'Gegbeheer' de optie ‘Import Weggeg', ‘import
Portaalbestand’ of 'Import Locatiebestand'. MELDWERK vraagt om een bevestiging. Na deze bevestiging worden de huidige gegevens weggegooid.
Importeer het nieuwe bestand in de directory:
C:\Meldwerk\Weggeg, C:\Meldwerk\Portaal of C:\Meldwerk\Lokbest

10.6 Aanmelden van een nieuwe gebruiker

Aan alle gebruikers van MELDWERK wordt een autorisatieprofiel toegekend. De
systeembeheerder kent dit profiel toe aan gebruikers.
Hiervoor onderscheidt MELDWERK verschillende gebruikersgroepen. Een individuele gebruiker valt onder een van deze gebruikersgroepen.
Per gebruikersgroep is een autorisatieprofiel toegekend. Het autorisatieprofiel
maakt de koppeling tussen gebruikersgroep en autorisaties. Het autorisatieprofiel wordt samengesteld door bij iedere beschikbare menu-entry een van de
volgende autorisatieniveau's toe te kennen:
1.
2.
3.
4.
5.

Geen
Raadplegen
Wijzigen
Toevoegen
Verwijderen

:
:
:
:
:

de menu-optie wordt niet getoond;
het record kan alleen bekeken worden;
het record kan gewijzigd worden en punt 2;
er kunnen records toegevoegd worden en punt 3;
er mogen records verwijderd worden en punt 4.

In figuur 10.5 ziet u de onderlinge samenhang tussen gebruiker, gebruikersgroep, menu-entries en autorisatie en autorisatieprofiel.
Figuur 10.5
De verhouding gebruikers;
gebruikersgroepen en menuentries. De autorisatie van een
individuele gebruiker wordt
bepaald door de gebruikersgroep waartoe bet individu
behoort. De voor een gebruikersgroepen beschikbare menu-entries zijn vastgesteld in
het autorisatieprofiel.
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Autorisaties

Wanneer u een nieuwe gebruiker van MELDWERK wilt aanmelden gaat u als
voIgt te werk: u neemt de nieuwe gebruiker op in de gebruikerslijst. Dit doet u
door in het menu Sysbeheer de optie Cebruikers te selecteren. MELDWERK
toont de gebruikerslijst: alle aan MELDWERK gekoppelde gebruikers. Vervolgens kiest u in het menu Bestand de optie Nieuw. Het invoerscherm voor het
aanmelden van een nieuwe gebruiker verschijnt. Hier vult u de gebruikerscode,
de naam, de organisatie en het werkgebied in.
Figuur 10.6
Het scherm Gebruiker Nieuw
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Vervolgens klikt u op de button Gebruikersgrp om de nieuwe gebruiker aan een
gebruikersgroep te koppelen. Het scherm Autorisaties (USRUGR - gebruikerscode) verschijnt waarin de gebruikerscode en de naam van de nieuwe gebruiker
zijn gegeven.
Figuur 10.7
Het scherm Autorisaties
(USRUGR - gebruikerscode)
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In dit voorbeeld wordt de gebruiker Joop Meijers aangemeld
als zijnde een meekijker.
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U selecteert in het lijstje van de bestaande gebruikersgroepen de met de functie
van de nieuwe gebruiker overeenkomstige gebruikersgroep. Dit doet u door op
de betreffende gebruikersgroep te klikken en vervolgens op de button met het
pijltje naar rechts. De geselecteerde gebruikersgroep verschijnt nu in het veld
Autorisaties.
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Wanneer u in het menu Sysbeheer de optie Autorisaties selecteert, komt u in
het scherm Autorisaties, waarin een lijst met alle aangemelde gebruikers(codes)
staan met de bijbehorende autorisaties. Zie figuur 10.8.
Figuur 10.8
Het scherm Autorisaties
Merk op dat de nieuwe gebruiker JOOP in deze lijst is opgenomen en als meekijker is aangemeld.

Handelingen in stappen:

0 *JMELDWERK - [Autorisaties]
Bestand

Bewetken

QlGgQigl

MM

Beeld

Wegafzetting

Evenement

Gegbeheer

•
•
•
•

•

Venster

tfeM

Gebruiker

•

Sysbeheer

oep

DDB

Ontwikkelaar

FRED

Planner

FRED

Systeembeheer

GEGB01

Gegevensbehecr

FI BAX
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Selecteer in het menu Sysbeheer de optie Gebruiker. U komt in de gebruikerslijst.
Selecteer in het menu Bestand de optie Nieuw. Het scherm Gebruiker Nieuw
verschijnt.
Vul de gebruikerscode, de naam, de organisatie en het werkgebied van de
nieuwe gebruiker in.
Klik op de button Gebruikersgroep. Nu verschijnt het scherm Autorisaties
(USRUGR - gebruikerscode).
Selecteer uit de selectielijst onder gebruikersgroep de betreffende gebruikersgroep en klik op de pijl naar rechts. U ziet dat de geselecteerde gebruikersgroep onder Autorisaties verschijnt.
Eindig met een klik op OK

10.7 Aanmelden van een nieuwe gebruikersgroep

Het autorisatieprofiel is per gebruikersgroep vastgesteld. Met de koppeling van
een gebruiker aan een gebruikersgroep heeft u dus direct het autorisatieprofiel
vastgesteld.
Wanneer een individuele gebruiker niet in een van de bestaande gebruikersgroepen past, dan maakt u voor deze nieuwe gebruiker een nieuwe gebruikersgroep aan!
Hiervoor selecteert u in het bestand Sysbeheer de optie Gebruikersgroep. Het
scherm dat verschijnt bevat een opsomming van alle gedefinieerde gebruikersgroepen.
Figuur 10.9
Het scherm Gebruikersgroep In
de linker kolom vindt u de code
bij de gebruikersgroep; in de
rechter kolom vindt u een omschrijving van de gebruikersgroep.
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Segbeheer

Sys

Als u in het menu Bestand de optie Nieuw selecteert, kunt u een nieuwe gebruikersgroep toevoegen. Vervolgens stelt u het autorisatieprofiel voor deze
nieuwe gebruikersgroep samen. Hoe u het profiel samenstelt, leest u in de volgende paragraaf.
Handelingen in stappen:

•
•
•

Selecteer in het menu Sysbeheer de optie Gebruikersgroep.
Het scherm met een opsomming van aile gebruikersgroepen verschijnt.
Selecteer in het menu Bestand de optie Nieuw.
Het scherm Gebruikersgroep Nieuw verschijnt.
Vul de code van de gebruikersgroep in en geef een korte omschrijving. Klik
vervolgens op de button Meny-entry. Zie voor volgende stappen: paragraaf
10.8.

10.8 Onderhouden van autorisaties

Wanneer u een nieuwe gebruikersgroep heeft aangemaakt en in de pop-up
Gebruikersgroep Nieuw op de button Menu-entry heeft geklikt, komt u in onderstaand scherm (figuur 10.10).
Figuur 10.10
Het scherm Autorisatieprofiel
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In dit scherm kunt u met behulp van de pijltjestoetsen de in de linker kolom geselecteerde menu-entries verplaatsen naar de rechterkolom waarin de
menu-entries staan die bij de gedefinieerde gebruikersgroep horen.
De volgende stap is het per menu-entrie toekennen van het autorisatie-niveau.
Dit doet door in het menu Sysbeheer de optie Autorisatieprofiel te kiezen. Het
scherm Autorisatieprofiel dat verschijnt bevat een opsomming van alle autorisatieniveau's per menu-entrie en per gebruikersgroep. In dit scherm opent u achtereenvolgens alle bij de nieuwe gebruikersgroep behorende regels om in de
pop-up Autorisatieprofiel (AUR-code gebruikersgroep-code menu-entrie) het
autorisatieniveau vast te stellen.
U kunt kiezen uit de volgende beschikbare autorisatieniveau's:
1.
2.
3.
4.
5.
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Geen
Raadplegen
Wijzigen
Toevoegen
Verwijderen

:
:
:
:
:

de menu-optie wordt niet getoond;
het record kan alleen bekeken worden;
het record kan gewijzigd worden en punt 2;
er kunnen records toegevoegd worden en punt 3;
er mogen records verwijderd worden en punt 4.
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Figuur 10.11
Het scherm Autorisatieprofiel
(AUP-code gebruikersgroepcode menu-entrie)
In dit scherm kunt u het autorisatieniveau per gebruikersgroep
en menu-entrie toekennen of
wijzigen.
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Het wijzigen van een bestaand autorisatieprofiel gaat op identieke wijze: In het
scherm Autorisatieprofiel klikt u op de regel van gebruikersgroep en
menu-entrie. In de pop-up die veschijnt kunt u het autorisatieniveau bij die specifieke menu-entrie wijzigen door een ander autorisatieniveau in de lijst te selecteren.
Handelingen in stappen:

Aanmaken autorisatieprofiel bij nieuwe gebruikersgroep:
•
Selecteer in het menu Sysbeheer de optie Gebruikersgroep.
Het scherm met een opsomming van alie gebruikersgroepen verschijnt.
• Selecteer in het menu Bestand de optie Nieuw.
Het scherm Gebruikersgroep Nieuw verschijnt.
• Vul de code van de gebruikersgroep in en geef een korte omschrijving. Klik
vervolgens op de button Meny-entry. Het scherm
verschijnt.
• Selecteer in de lijst menu-entries alie voor de nieuwe gebruikersgroep beschikbaar te stellen menu-entries en klik vervolgens op het pijltje naar
rechts. De gesecteerde menu-entries verschijnen onder de nieuwe gebruikersgroep. (Bij vergissing kunt u m.b.v. het pijltje naar links een geselecteerd
menu-entry terugplaatsen.)
• Selecteer vervolgens in het menu Sysbeheer de optie Autorisatieprofiel. In
het overzichtsscherm dat verschijnt opent u achtereenvolgens alie menuentries behorende bij de nieuwe gebruikersgroep. In de pop-up die verschijnt selecteert u een autorisatieniveau.
Het wijzigen van een bestaand autorisatieprofiel:
•
Selecteer in het menu Sysbeheer de optie Autorisatieprofiel. In het scherm
dat verschijnt opent u de menu-entry waarvan u het autorisatieniveau wilt
wijzigen. In de pop-up die verschijnt wijzigt u het autorisatieniveau.

Handleiding MELDWERK

61

11

11 MELDWERK Menu-opties

Op de volgende pagina's worden per menu de menu-opties omschreven.
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Het menu Bestand

Higuur 11.1
Het menu Bestand
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Bewerken

Beejd

Nieuw...

Drl+N

Openen...

Ctrl+O

Verwijder

Ctrl+D

Bekijken...

Ctrl+B

Kopieren

Ctrl+K

Selecteren..

Ctrl+S

Afdtukken...

Ctrl+P

Wegafze

Ass
N
N
N
N
N
N

Selectei

N
Afsluiten

TO
413

Toooonr
000011

Alt+F4

N

732

N

A12

N

Nieuw
Met deze optie kunt u een nieuw record aan het bestand toevoegen. Afhankelijk van de rechten die een gebruiker heeft, kan deze optie uitgeschakeld zijn.
Binnen MELDWERK kunnen alleen als planner geautoriseerde gebruikers nieuwe records toevoegen voor het voor hen gedefinieerde werkgebied.

Openen
Met deze optie kunt u een record (een geplande wegwerkzaamheid) van een
bestand openen om hierin wijzigingen aan te brengen. Afhankelijk van de
rechten die een gebruiker heeft, kan deze optie uitgeschakeld zijn. Hiermee
kunt u bijvoorbeeld een bestaande planning openen om deze aan te passen op
basis van nieuwe gegevens.

Verwijder
Met deze optie kunt u een record van een bestand verwijderen. Afhankelijk van
de rechten die een gebruiker heeft, kan deze optie uitgeschakeld zijn.
Binnen MELDWERK is het verwijderen van een record alleen toegestaan voor
planners en dan nog alleen binnen hun eigen beheersgebied.

Bekijken
Met deze optie kunt u een record van een bestand bekijken; het is niet mogelijk
wijzigingen aan te brengen. Deze optie is beschikbaar voor alle gebruikers van
MELDWERK.

Kopieren

Met deze optie kunt u een record van een bestand kopieren. Afhankelijk van de
rechten die een gebruiker heeft, kan deze optie uitgeschakeld zijn. De kopieerfunctie is binnen MELDWERK bedoeld voor planners die afzettingen op een-
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zelfde wegvak (met dezelfde hectometrering) voor een nieuwe planning willen
gebruiken. In feite worden alle gegevens van de planning die men wil kopieren
onder een nieuw afzettingnummer gebracht. Dus ook de gegenereerde gegevens worden overgenomen (gegevens over op- en afritten, verzorgingsplaatsen
en rij/vluchtstroken). Na het kopieren kunnen alle overige gegevens binnen het
nieuwe record worden aangepast aan de nieuwe planning.

Selecteren
Met deze optie kunt u een of meerdere records van een bestand selecteren.
MELDWERK geeft als basis de totale lijst met geplande wegafzettingen voor alle
rayons. U kunt een hanteerbare lijst maken door te selecteren op specifieke
kenmerken.
U kunt onder andere selecteren op:
•
•
•
•
•
•

Rayon ID
Wegnummer
Periode (geplande datum)
File gevoeligheid
Afwijkende hoogte/breedte
Croepskenmerk

Hierbij is geen maximum aantal criteria van toepassing.
MELDWERK sorteert de geselecteerde wegafzettigen. Hierbij wordt de volgende volgorde van prioriteit gehanteerd:
•
•

•
•

Indien het 'groepskenmerk' als selectiecriterium is gebruikt wordt er gesorteerd op: groepskenmerk en periode.
Indien 'wegnummer' of 'afwijkende hoogte/breedte’ als selectiecriterium is
gebruikt wordt er gesorteerd op: periode, rayon, wegnummer en hectometrering.
Indien het 'Rayon ID’, ‘periode’ of 'Filegevoeligheid' als selectiecriterium is
gebruikt wordt er gesorteerd op: periode, wegnummer en hectometrering.
Indien geen van bovenstaande selectiecriterium van toepassing is wordt er
gesorteerd op: rayon ID, en wegafzettingsnummer (standaard sortering).

Verderzijn er meerdere selectiecriteria aan te geven (o.a. status, wegafzettingsnummer), maar deze hebben geen invloed op de sortering van de gegevens.

Afdrukken
Met deze optie kunt u een afdruk maken. U kunt een afdruk maken van de totale overzichtslijst of van een selectie hieruit. Verder kunt u afdrukken maken
van een afzonderlijke afzetting. De belangrijkste informatie van de betreffende
afzetting verschijnt dan op een (standaard) overzichtsformulier.

Selecteer printer
Met deze optie kunt u een printer selecteren waarop de afdrukken gemaakt
moeten worden. Ook kunt u aangeven op welke kwaliteit u wilt printen.

Afsluiten
Met deze optie kunt u het programme beeindigen.
De communicatie met de server wordt verbroken. Voor het melden van nieuwe
planningen zal weer opnieuw moeten worden ingelogd.
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Het menu Bewerken

Figuur 11.2
Het menu Bewerken

MELPWERK - IWegafzeUing [
it Bestand

Bewerken
fli Beejd
Knippen

Wet

Ctrl+X

Kopieren Ctrl+C
Dienstkring

Elakken

Ctrl+V

Knippen
Met deze optie kunt u een stuk tekst selecteren en vervolgens verwijderen,
waarbij het verwijderde deel op het plakboek (clipboard) wordt opgeslagen. De
informatie op het plakboek wordt hier bewaard totdat er nieuwe gegevens naar
het plakboek worden gestuurd.

Kopieren
Met deze optie kunt u een stuk tekst selecteren en vervolgens kopieren, waarbij
het gekopieerde deel op het plakboek wordt opgeslagen. De informatie op het
plakboek wordt hier bewaard totdat er nieuwe gegevens naar het plakboek
worden gestuurd.

Plakken
Met deze optie kunt u een stuk tekst dat op het plakboek is opgeslagen plaatsen op de plek waar de cursor zich bevindt. De 'plakken' optie kan ook worden
gebruikt om een gemarkeerd stuk tekst te vervangen.
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Het menu Beeld

Figuur 11.3
Het menu Beeld

>rken

Wegafzetting
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Ctrl+R
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A19

I
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]

IDCM
ncM UIAA
U1AAH
n

Knoppenbalk
Met deze optie kunt u aangeven of u de knoppenbalk , waarop de pictogrammen zijn geplaatst (bovenaan uw scherm), zichtbaar wilt hebben. Het vinkje
voor het woord knoppenbalk geeft aan dat deze zichtbaar is.

Berichtenbalk
Met deze optie kunt u aangeven of u de berichtenbalk, onderaan uw scherm,
zichtbaar wilt hebben.
Het vinkje voor het woord berichtenbalk geeft aan dat deze zichtbaar is.

Afbreekbevestiging
Wanneer u een wegafzetting wijzigt en daarna op de knop Annuleren klikt,
vraagt het systeem om een bevestiging. Het bevestigen van het annuleren van
een wijziging wordt een afbreekbevestiging genoemd.
U kunt de bevestiging na annuleren van een wijziging - uitzetten.
Het vinkje voor het woord afbreekbevestiging geeft aan dat MELDWERK om
een bevestiging vraagt.
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Het menu Wegafzetting

Figuur 11.4
Het menu Wegafzetting

[Wegafzetting]
;tken

Beejd
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Wegnr
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Wegafzetting

Evenemei
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*

Bestekgost
Wegafzetting
I rsr KI it

A A

r-

Bestek
Deze optie geeft u een overzicht van alle opgevoerde bestekken. Binnen deze
optie is het mogelijk voor geautoriseerde gebruikers om nieuwe bestekken toe
te voegen.

Bestekpost
Deze optie geeft u een overzicht van alle opgevoerde bestekposten. Binnen deze optie is het mogelijk voor geautoriseerde gebruikers om nieuwe besteksposten toe te voegen.

Wegafzetting
Deze optie geeft u het overzicht van alle opgevoerde wegafzettingen op landelijk niveau. Door te selecteren is deze lijst toe te spitsen op de wensen van de
gebruiker (zie: Het Bestand-menu; optie Selecteren).
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Het menu Evenement

Figuur 11.5
Het menu Evenement

afzetting

Gegbeheer

Sy

Eyenementen
Ass Wei
'J

Import E venementen

DEN HAAG

AMSTERDAM

H

Evenementen
Deze optie geeft u een overzicht van alle opgevoerde evenementen. MELDWERK bevat een evenementenkalender waarin de belangrijkste landelijke en
regionale evenementen, (Buitenlandse) feestdagen en vakanties zijn opgenomen, die mogelijk extra verkeer tot gevolg hebben. Onder de knop evenementen (in het wegafzettingsscherm) verschijnt een selectie uit de evenementenkalender die betrekking heeft op de planningsdata van de wegafzetting. De
planner dient zelf de evenementenkalender te raadplegen, om vervolgens zelf
te bepalen of een bepaald evenement van invloed kan zijn op zijn planning. De
evenementen worden niet uitgesplitst naar regio weergegeven.

Import Evenementen
Deze optie geeft u de mogelijkheid evenementen te importeren. Afhankelijk
van de rechten die een gebruiker heeft kan deze optie uitgeschakeld zijn.
Het bijhouden van de evenementenkalender is een taak van de KLPD.
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Het menu Gegbeheer

Figuur 11.6
Het menu Gegbeheer

Gegbeheer

S^isbeheer

Venster

Help

Algemene waarden
^

I:

Afzettingssijjteem
Hectometreringsrichting
Import WegG eg
Import Portaalbestand
I mport Lokatiebestand

Algemene waarden
Deze optie geeft u een overzicht van alle opgevoerde algemene waarden. Algemene waarden wordt als voIgt onderverdeeld:
maxlenwvak = maximale lengte van het werkvak
minafstwaz = minimale afstand tussen werkafzettingen
minlenwvak = minimale lengte van het werkvak
Afzettingssysteem
Deze optie geeft u een overzicht van alle opgevoerde afzettingssystemen. De
afzettingssystemen worden opgevoerd d.m.v. een code. Deze code wordt omgezet in een afzetsysteemplaatje dat u kunt vinden in het wegafzettingsscherm
onder de button Afzetsysteem.

Hectometreringsrichting
Met deze optie worden de richting van de weg (oost- of noordwaarts) en de
hectometrerigsrichting (op- of aflopend) vastgelegd. Deze informatie heeft
MELDWERK nodig om bij een gedefinieerd werkvak de juiste locatiegegevens
te kunnen genereren.
Import WegGeg
Deze optie geeft u de mogelijkheid weggegevens te importeren. Afhankelijk
van de rechten die een gebruiker heeft kan deze optie uitgeschakeld zijn. Normaliter zal alleen de syteembeheerder deze optie kunnen aanroepen.

Import Portaalbestand
Deze optie geeft u de mogelijkheid portalen te importeren. Afhankelijk van de
rechten die een gebruiker heeft kan deze optie uitgeschakeld zijn. Normaliter
zal alleen de syteembeheerder deze optie kunnen aanroepen.

Import Lokatiebestand
Met deze optie kunt u het lokatiebestand importeren. Afhankelijk van de rechten die een gebruiker heeft kan deze optie uitgeschakeld zijn. Normaliter zal alleen de syteembeheerder deze optie kunnen aanroepen.
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Het menu Sysbeheer

Figuur 11.7
Het menu Sysbeheer
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Menu-entries
Met deze optie worden de menu-opties van het systeem vastgelegd. De omschrijvingen die bij de menu-codes gegeven worden, worden gebruikt om de
tabellen te omschrijven.

Gebruikersgroep
Met deze optie worden de groepen waartoe gebruikers kunnen behoren - vastgelegd. ledere gebruikersgroep krijgt een eigen code toebedeeld.

Gebruiker
Met deze optie worden de verschillende gebruikers vastgelegd. De volgende
gegevens worden per gebruiker vastgelegd: gebruikerscode, naam, organisatie
en werkgebied.

Autorisaties
Deze optie toont een lijst met per regel een individuele gebruikers en de bijbehorende gebruikersgroep

Autorisatieprofielen
In deze functie wordt de koppeling tussen gebruikersgroep en autorisaties gemaakt. Per menu-entry wordt een van de volgende autorisatieniveaus toegekend:
Geen
: de menu-optie wordt niet getoond;
Raadplegen
: het record kan alleen bekeken worden;
Wijzigen
: het record kan gewijzigd worden en punt 2;
Toevoegen
: er kunnen records toegevoegd worden en punt 3;
Verwijderen
: er mogen records verwijderd worden en punt 4.
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Het menu Venster

Figuur 11.8
Het menu Venster

er
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Boven elkaar
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Naast elkaar
Pictogrammen schikken

ill! y' 1 Wegafzetting
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Trapsgewijs
Uw huidig openstaande vensters worden in een overlappend patroon geschikt,
zodat van elk open venster de titelbalk zichtbaar is.

Boven elkaar
Schikt de geopende vensters boven elkaar zodat alle vensters zichtbaar zijn.

Naast elkaar
Schikt de geopende vensters naast elkaar zodat alle vensters zichtbaar zijn.

Pictogrammen schikken
Schikt alle pictogrammen van de tabellen die geminimaliseerd zijn.

Handleiding MELDWERK

71

Het menu Help

Figuur 11.9
Het menu Help

Venster
Inhoud
Zoeken...
DE

Hoe te gebruiken

p-

info...
K-HliLLh'v'Llb. I

Inhoud
Dit scherm geeft de onderwerpen weer die in de inhoudsopgave staan vermeld.

Zoeken..
Dit scherm geeft de aanwezige onderwerpen waarover uitleg beschikbaar is - in
alfabetische volgorde weer. Het scherm bevat een zoekfunctie. U kunt een
zoekterm invoeren, waarna het systeem de aan de zoekterm gerelateerde onderwerpen toont.

Hoe te gebruiken
Dit scherm geeft weer hoe de applicatie en de helptekst gebruikt dienen te
worden.

Met deze optie opent u een scherm dat informatie toont over het huidige systeem.
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Bijlage A: Uitvoer MELDWERK

Handleiding MELDWERK

Meldwerk Systeem
WEGAFZETTING
Geplande afzetting UTRECHT Rayon 413

Groepskenmerk

DDB

Aanvrager

: 000013

Nummer

: 98_43

Wegnummer

A12

DVK Letter

: niet ingevuld

Richting van

DEN HAAG

Richting naar

: UTRECHT

Tussen

DE MEERN

En

: KNOOPPUNT OUDENRIJN

Kilometer van

54,6

Kilometer tot

: 58,5

Geplande datum/tijd van

18-10-1998 14:00:00

Geplande datum/tijd tot

: 18-10-1998 18:00:00

Gerealiseerde datum/tijd tot :

Gerealiseerde datum/tijd van
Asfaltering

^^ird van het werk
Contactpersoon

Harry Haas

Telnr. Contactpersoon

030-2488972

Politieassistentie

Van 18-10-1998 16:00:00 tot en met 18-10-1998 18:00:00

Filegevoeligheid verwacht

Ja

Afwijkende hoogte

niet ingevuld

Telnr. mobiel

:

Afwijkende breedte

Semafoon

: 2,75

AFZETTINGSSCHEM A( ’ S):
VLL

1234

5

VLR

Datum van/Tijd van

Datum tot/Tijd tot

18-10-1998 14:00:00

18-10-1998 16:00:00

18-10-1998 16:00:00

18-10-1998 18:00:00

OMSCHRIJVING:
Het gaat om een discontinue a: zetting over 2 dagen met het groepskenmerk 98_43. Bovendien verspreidt de afzetting zich over 2 rijst

VERZORGINGSPLAATSEN:
Geen verzorgingsplaatsen bij c ;ze wegafzetting

OP- EN AFRITTEN:
Op/afrit 'DE MEERN' is niet ifgesloten
Op/afrit '"KP.OUDENRIJN'" .-HERTOGENBOSCH’ is niet afgesloten
Mp/afrit ’ "KP.OUDENRIJN"! IEUWEGEIN’ is niet afgesloten

d.d: 23-09-1997;

18:06
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Meldwerk Systeem
WEGAFZETTING
Geplande afzetting UTRECHT Rayon 413

Nummer

: 000013

Aanvrager

: DDB

OMLEIDINGSROUTE:
Geen Omleidingsroute bij deze wegafzetting

d.d: 23-09-1997;

18:06

Pagina 2

Groepskenmerk

: 98_43

Meldwerk Systeem
WEGAFZETTING
Geplande afzetting UTRECHT Rayon 413

Groepskenmerk

: DDB

Aanvrager

: 000015

Nummer

: 98 43

Wegnummer

A12

DVK Letter

: niet ingevuld

Richting van

DEN HAAG

Richting naar

: UTRECHT

Tussen

DE MEERN

En

: KNOOPPUNT OUDENRIJN

Kilometer van

54,6

Kilometer tot

: 58,5

Geplande datum/tijd van

19-10-1998 14:00:00

Geplande datum/tijd tot

: 19-10-1998 18:00:00

Gerealiseerde datum/tijd tot :

Gerealiseerde datum/tijd van
Asfaltering

®ird van het werk
Contactpersoon

Harry Haas

Telnr. Contactpersoon

030-2488972

Politieassistentie

Van 18-10-1998 16:00:00 tot en met 18-10-1998 18:00:00

Filegevoeligheid verwacht

Ja

Afwijkende hoogte

niet ingevuld

Telnr. mobiel

:

Afwijkende breedte

Semafoon

: 2,75

AFZETTINGSSCHEM A(' S):
VLL

1

2

3

4

5

VLR

Datum van/Tijd van

Datum tot/Tijd tot

19-10-1998 14:00:00

19-10-1998 16:00:00

19-10-1998 16:00:00

19-10-1998 18:00:00

OMSCHRIJVING:
Het gaat om een discontinue a: zetting over 2 dagen met het groepskenmerk 98 43. Bovendien verspreidt de afzetting zich over 2 rijst

VERZORGINGSPLAATSEN:
Geen verzorgingsplaatsen bij c eze wegafzetting

OP- EN AFR1TTEN:
Op/afrit 'DE MEERN' is niet tfgesloten
Op/afrit '"KP.OUDENRIJN'" .-HERTOGENBOSCH' is niet afgesloten
fcp/afrit 1 "KP.OUDENRIJN'T IEUWEGEIN' is niet afgesloten

d.d: 23-09-1997;

18:11
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Meldwerk Systeem
WEG AFZETTIN G
Geplande afzetting UTRECHT Rayon 413

Nummer

: 000015

Aanvrager

: DDB

OMLEIDINGSROUTE:
Geen Omleidingsroute bij deze wegafzetting

d.d: 23-09-1997;

18:11
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Groepskenmerk

: 98_43
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Overzicht Wegafzetting
Rayon Afz nr

Wegnr Ass Wegd van

Wegd naar

Tussen

En

Km van Km tot L

1

2

09-10-1997, 12:19

3

4

5

R FG Datum van Tijd van

Datum tot Tijd tot

Aard van werk

Br Ho Kenmerk

N

29-07-1997 07:00:00 10-08-1997 15:00:00

N

07-08-1997 10:00:00 07-08-1997 15:00:00

N

07-08-1997 19:00:00 07-08-1997 22:00:00

N

29-07-1997

N

11-08-1997 21:00:00 12-08-1997 05:00:00 (Overig)

N

27-08-1997 10:00:00 27-08-1997 10:10:00

V

N

19-08-1997

V

N

19-08-1997 08:00:00 19-08-1997 12:00:00

V

N

19-08-1997

19-03-1997

X

N

21-08-1997

21-03-1997 06:00:00

36

X X

N

21-08-1997

21-08-1997 06:00:00

KNP-HOLENDR KNP-HOLENDR 34

36

X

v

N

21-08-1997

21-08-1997 06:00:00

AMSTERDA

KNP-HOLENDR KNP-HOLENDR 34

36

X v

N

21-08-1997

21-08-1997 06:00:00

UTRECHT

AMSTERDA

KNP-HOLENDR KNP-HOLENDR 34

36

v

X

N

21-08-1997

21-08-1997 06:00:00

N

UTRECHT

AMSTERDA

KNP-HOLENDR VINKEVEEN

37.5

39.5

V

V

V

N

19-08-1997

19-08-1997

000005 A1

N

AMSTERDA AMERSFOO DIEMEN-NOOR

KNP-DIEMEN

6

8

V

V

V

N

01-09-1997 10:00:00 01-09-1997 15:00:00

405

000006 A1

N

AMSTERDA AMERSFOO DIEMEN-NOOR

KNP-DIEMEN

6

8

V

V

V

N

26-08-1997

26-08-1997

405

000007 A1

N

AMSTERDA AMERSFOO DIEMEN-NOOR

KNP-DIEMEN

6

8

V

V

V

N

26-08-1997

26-08-1997

405

000008 A2

N

UTRECHT

36.5

39.8

V

V

V

N

04-09-1997 09:30:00 04-09-1997 15:30:00

408

000000 A20

N

HOEK VAN H GOUDA

MAASDIJK

MAASSLUIS

15

16

V

V

N

09-09-1997 11:30:00 09-09-1997 13:30:00

413

000002 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

70,4

74

v

X

X

J

09-09-1997 09:30:00 09-09-1997 15:00:00 Asfaltering

Utr1

413

000002 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

70,4

74

V

V

X

J

09-09-1997 09:30:00 09-09-1997 15:00:00 Asfaltering

Utrl

413

000003 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

70

72

V

V

X

J

10-09-1997

10-09-1997

413

000003 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

70

72

v

X

X

J

10-09-1997

10-09-1997

413

000003 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

70

72

V

V

X

J

10-09-1997

10-09-1997

413

000008 A12

N

DEN HAAG

UTRECHT

DE MEERN

KNP-OUDENRIJ 54,6

58.5

V

V

V

v

N

02-10-1997 14:00:00 02-10-1997 18:00:00

414

000001 A2

N

AMSTERDA

UTRECHT

MAARSSEN

VINKEVEEN

47.3

V

V

V

v

N

04-09-1997 09:30:00 04-09-1997 15:30:00

421

000001 A29

N

ROTTERDA

ROTTERDA

BARENDRECHT OUD-BEIJERLA 9,9

13.4

N

10-09-1997 10:00:00 10-09-1997 13:00:00

421

000002 A29

N

ROTTERDA

BERGEN OP NUMANSDORP

OUD-BEIJERLA 91,6

89.9

N

10-09-1997 10:00:00 10-09-1997 14:00:00

432

000003 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH URMOND

BORN

234,5

232

X

v

v

N

13-08-1997 21:00:00 13-08-1997 22:00:00 Maaien

432

000004 A76

N

GELEEN

SPAUBEEK

5

7

X

v

v

N

08-08-1997 19:00:00 08-08-1997 22:00:00 Oppervlaktebehandel

403

000000 A9

N

AMSTELVEE ALKMAAR

AMSTELVEEN

BADHOEVEDOR 30,1

33,9

403

000002 A9

N

ALKMAAR

AALSMEER

OUDERKERK

29,1

27,2

X

v

403

000003 A9

AMSTELVEE ALKMAAR

BADHOEVEDOR HAARLEM-ZUID 37,8

39.1

v

X

403

000004 A9

AMSTELVEE ALKMAAR

AALSMEER

BADHOEVEDOR 32,7

34.7

403

000005 A4

AMSTERDA

SCHIPHOL

SLOTEN

2.1

X X

403

000007 A9

AMSTELVEE ALKMAAR

AALSMEER

BADHOEVEDOR 33,6

34.5

V

V

405

000000 A2

UTRECHT

AMSTERDA

KNP-HOLENDR VINKEVEEN

37

39

V

V

405

000001 A2

UTRECHT

AMSTERDA

KNP-HOLENDR VINKEVEEN

37

39

V

V

405

000002 A2

N

AMSTERDA

OUDERKERKA

32

29

V

405

000003 A2

N

UTRECHT

AMSTERDA

KNP-HOLENDR KNP-HOLENDR 34

36

X

405

000003 A2

N

UTRECHT

AMSTERDA

KNP-HOLENDR KNP-HOLENDR 34

405

000003 A2

N

UTRECHT

AMSTERDA

405

000003 A2

N

UTRECHT

405

000003 A2

N

405

000004 A2

405

DIEMEN

DEN HAAG

AMSTERDA

HEERLEN

KNP-HOLENDR VINKEVEEN

GELEEN

5,1

51
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v
X

v

29-07-1997

19-08-1997

Overzicht Wegafzetting
Rayon Afz nr

Wegnr Ass Wegd van

Wegd naar

Tussen

En

Km van Km tot L

1

2

432

000005 A76

N

HEERLEN

HEERLEN

SPAUBEEK

NUTH

7

11

v

X

432

000006 A76

N

LEUVEN

GELEEN

STEIN

KNP-KERENSH

1

3

v

X

432

000008 A76

N

GELEEN

HEERLEN

GELEEN

SCHINNEN

7

9

X

v

432

000009 A76

N

GELEEN

HEERLEN

SPAUBEEK

KNP-TEN ESSC 11

13

v

X

432

000010 A76

N

GELEEN

HEERLEN

NUTH

KNP-TEN ESSC 13

15

v

432

000011 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH URMOND

BORN

234,5

432

000012 A76

N

GELEEN

HEERLEN

KNP-TEN ESSC KNP-KUNDERB

432

000017 A76

N

GELEEN

432

000018 A76

N

432

000019 A76

432

3

09-10-1997, 12:19
R FG

van Tijd van

Datum tot Tijd tot

Aard van werk

Ho Kenmerk

N

08-08-1997 20:00:00 08-08-1997 21:00:00 Lussen/sensoren

N

08-08-1997 10:00:00 08-08-1997 12:00:00 Bermverlaging

N

07-08-1997 19:00:00 07-08-1997 23:00:00

X

N

12-08-1997 19:00:00 12-08-1997 22:00:00 Snoeienbeplantinge

X

X

N

12-08-1997 21:00:00 12-08-1997 22:00:00 Meetwerkzaamhede

232

X v

v

N

13-08-1997 21:00:00 13-08-1997 22:00:00 Maaien

15

17

v

X

X

N

11-08-1997 21:00:00 11-08-1997 22:00:00 Reinigen kolken

HEERLEN

KNP-TEN ESSC KNP-KUNDERB 17

19

v

X

X

N

10-08-1997 19:00:00 10-08-1997 22:00:00 Maaien

GELEEN

HEERLEN

KNP-TEN ESSC KNP-KUNDERB

17

19

v

X

X

N

10-08-1997 19:00:00 10-08-1997 22:00:00 Maaien

N

GELEEN

HEERLEN

KNP-TEN ESSC KNP-KUNDERB

17

19

v

X

X

N

10-08-1997 19:00:00 10-08-1997 22:00:00 Maaien

000020 A76

N

GELEEN

HEERLEN

GELEEN

SCHINNEN

7

9

V

V

N

14-08-1997 09:00:00 14-08-1997 11:00:00

432

000021 A76

N

GELEEN

HEERLEN

GELEEN

SCHINNEN

7

9

V

V

N

14-08-1997 09:00:00 14-08-1997 11:00:00

432

000022 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN URMOND

KNP-KERENSH

240

241,8

N

10-08-1997 21:00:00 10-08-1997 22:00:00

432

000023 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN SINT-JOOST

ECHT

221

222

N

15-08-1997 19:00:00 15-08-1997 21:00:00

432

000024 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH KNP-KERENSH

URMOND

239

238,7

X v

v

N

12-08-1997 19:00:00 12-08-1997 21:00:00

432

000025 A2

J

MAASTRICH EINDHOVEN BORN

KNP-KERENSH

238

239

X

v

v

N

12-08-1997 22:00:00 13-08-1997 02:00:00 Geleiderail

5

432

000026 A2

J

MAASTRICH EINDHOVEN BORN

KNP-KERENSH

238

239

X v

v

N

12-08-1997 22:00:00 13-08-1997 02:00:00 Geleiderail

5

432

000027 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN BORN

URMOND

237

238

V

V

X

N

12-08-1997 09:00:00 12-08-1997 16:00:00 Verlichting

6

432

000028 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH KNP-KERENSH

ROOSTEREN

239

230

X

v

v

N

10-03-1997 20:00:00 10-03-1997 23:00:00

432

000029 A76

N

HEERLEN

HEERLEN

GELEEN

KNP-TEN ESSC 3

15

v

X

X

N

10-09-1997 10:00:00 10-09-1997 11:30:00 Meetwerkzaamhede

432

000030 A76

N

GELEEN

LEUVEN

KNP-TEN ESSC KNP-KERENSH

15

3

v

X

X

N

10-09-1997 11:30:00 10-09-1997 13:00:00 Meetwerkzaamhede

432

000031 A76

N

GELEEN

HEERLEN

GELEEN

4,5

7,8

v

X

N

13-09-1997 06:00:00 13-09-1997 11:00:00

432

000032 A76

N

GELEEN

LEUVEN

KNP-TEN ESSC KNP-KERENSH

15

3

X

v

v

N

12-09-1997 09:00:00 12-09-1997 13:00:00 Maaien

432

000034 A76

N

HEERLEN

LEUVEN

GELEEN

KNP-KERENSH

3

15

X

v

v

N

12-09-1997 13:00:00 12-09-1997 16:00:00 Maaien

432

000035 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN SINT-JOOST

ECHT

221

223

v

X

X

N

18-09-1997 23:00:00 19-09-1997 02:00:00 Frezen + asfalteren

432

000036 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH NEDERWEERT

BOSHOVEN

190,8

189,1

v

X

X

N

07-10-1997 10:00:00 07-10-1997 16:00:00

432

000037 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN GRATHEM

SINT-JOOST

213

220

V

V

X

N

06-10-1997 09:00:00 06-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000038 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN GRATHEM

SINT-JOOST

213

220

V

V

X

N

07-10-1997 09:00:00 07-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000039 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN GRATHEM

SINT-JOOST

213

220

V

V

X

N

08-10-1997 09:00:00 08-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000040 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN GRATHEM

SINT-JOOST

213

220

V

V

X

N

09-10-1997 09:00:00 09-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000041 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN GRATHEM

SINT-JOOST

213

220

V

V

X

N

10-10-1997 09:00:00 10-10-1997 16:00:00 Maaien

SPAUBEEK
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X

09-10-1997, 12:19

Overzicht Wegafzetting
Rayon Afz nr

Wegnr Ass Wegd van

Wegd naar

Tussen

En

Km van Km tot L

1

2

3

4

:

R FG l^^m van Tijd van

Datum tot Tijd tot

Aard van work

432

000044 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH ECHT

GRATHEM

220

213

v

v

X

N

06-10-1997 09:00:00 06-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000045 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH ECHT

GRATHEM

220

213

V

V

X

N

06-10-1997 09:00:00 06-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000046 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH ECHT

GRATHEM

220

213

V

V

X

N

07-10-1997 09:00:00 07-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000047 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH ECHT

GRATHEM

220

213

V

V

X

N

06-10-1997 09:00:00 06-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000048 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH ECHT

GRATHEM

220

213

V

V

X

N

08-10-1997 09:00:00 08-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000049 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH ECHT

GRATHEM

220

213

V

V

X

N

06-10-1997 09:00:00 06-10-1997 16:00.00 Maaien

432

000050 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH ECHT

GRATHEM

220

213

V

V

X

N

09-10-1997 09:00:00 09-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000051 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH ECHT

GRATHEM

220

213

V

V

X

N

08-10-1997 09:00:00 08-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000052 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH ECHT

GRATHEM

220

213

V

V

X

N

10-10-1997 09:00:00 10-10-1997 16:00:00 Maaien

432

000053 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN BOSHOVEN

NEDERWEERT

187,99 188,6

v

X

X

N

07-10-1997 09:00:00 07-10-1997 12:00:00 Frezen + asfalteren

432

000054 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN KELPEN

GRATHEM

206

206,7

v

X

X

N

07-10-1997 11:00:00 07-10-1997 16:00:00 Frezen + asfalteren

432

000055 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN KELPEN

GRATHEM

207,7

209,8

v

X

N

08-10-1997 09:00:00 08-10-1997 16:00:00 Frezen + asfalteren

432

000056 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN KELPEN

GRATHEM

207,7

209,8

X

X

N

09-10-1997 09:00:00 09-10-1997 16:00:00 Frezen + asfalteren

434

000000 A79

J

MAASTRICH HEERLEN

KNP-KUNDERB

15

17

v

X

X

J

23-08-1997 09:00:00 23-08-1997 11:00:00

434

000001 A2

N

MAASTRICH EINDHOVEN MEERSSEN

KNP-KRUISDON 251,3

251,8

v

X

X

N

11-10-1997 07:00:00 11-10-1997 11:00:00 Verrichten van solder

434

000002 A2

N

EINDHOVEN MAASTRICH KNP-KRUISDON VLIEGVELD MA 250,9

250,1

X

v

v

N

11-10-1997 11:00:00 11-10-1997 19:00:00 Verrichten van solder

434

000004 A79

N

MAASTRICH

1

27

v

X

X

N

07-10-1997 09:00:00 07-10-1997 16:00:00 Metingen

436

000001 A16

N

BREDA

ROTTERDA

MOERDIJK

KNP-ZONZEEL

47,3

52,1

v

X

v

N

08-08-1997 10:00:00 08-08-1997 15:00:00

436

000001 A16

N

BREDA

ROTTERDA

MOERDIJK

KNP-ZONZEEL

47,3

52,1

X

v

v

N

08-08-1997 10:00:00 08-08-1997 15:00:00

436

000002 A16

J

ROTTERDA

BREDA

KNP-ZONZEEL

ZEVENBERGSC 52

49

X

v

v

J

14-08-1997 10:00:00 14-08-1997 15:00:00 Boringen beton

VOERENDAAL

KNP-KRUISDON

Pagina 3

Ho Kenmerk

J

Overzicht Wegafzetting Selectie op Wegnummer(A12 )
Rayon Afz nr

Wegnr Ass Wegd van

Wegd naar

Tussen

En

Km van Km tot L

1

2

3

v

413

000008 A12

N

DEN HAAG

UTRECHT

DE MEERN

KNP-OUDENRIJ 54,6

58,5

v

v

413

000003 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

70

72

v

413

000003 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

70

72

413

000003 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

70

413

000002 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

413

000002 A12

J

UTRECHT

ARNHEM

BUNNIK

MAARN

4

5

09-10-1997, 12:21

R EG l^^im van Tijd van

Datum tot Tijd tot

Aard van werk

t

Ho Kenmerk

v

N

02-10-1997 14:00:00 02-10-1997 18:00:00

v

X

J

10-09-1997

10-09-1997

v

X

X

J

10-09-1997

10-09-1997

72

v

v

X

J

10-09-1997

10-09-1997

70,4

74

v

X

X

J

09-09-1997 09:30:00 09-09-1997 15:00:00 Asfaltering

Utrl

70,4

74

v

v

X

J

09-09-1997 09:30:00 09-09-1997 15:00:00 Asfaltering

Utrl

Pagina 1

Overzicht Wegafzetting Selectie op Status(Historisch)
Rayon Afz nr

Wegnr Ass Wegd van

Wegd naar

Tussen

En

Km van Km tot L

1

2

3

4

5

09-10-1997, 12:20

R FG Datum van Tijd van

Datum tot Tijd tot

07-08-1997

Aard van werk

421

000000 A29

N

BERGEN OP ROTTERDA

BARENDRECHT OUD-BEIJERLA 13

14,5

v

v

v

N

07-08-1997

432

000007 A76

N

LEUVEN

KNP-KERENSH

5

v

X

X

N

06-08-1997 15:55:00 06-08-1997 16 00:00 Frozen+ asfalteren

HEERLEN

SPAUBEEK

3

Pagina 1

Br Ho Kenmerk

13

Bijlage B: Bediening via de functietoetsen

Handleiding MELDWERK

Bediening via de functietoetsen

Menu-optie
Menu Bestand
Nieuw
Openen
Verwijder
Bekijken
Kopieren
Selecteren
Afdrukken
Selecteer printer
Afsluiten

Functietoetsen
Alt B
Shift N
Shift O
Shift V
Shift B
Shift K
Shift S
Shift D
Shift P
Shift A of Alt F4

Menu Bewerken
Knippen
Kopieren
Plakken

Alt W
Ctr X of Shift N
Ctr C of Shift K
Ctr V of Shift P

Menu Beeld
Knoppenbalk
Berichtenbalk
Afbreekbevestiging

Alt L
Shift A
Shift R
Shift V

Menu Wegafzetting
Bestek
Bestekpost
Wegafzetting

Alt A
Shift K
Shift P
Shift A

Menu Evenement
Evenementen
Import Evenementen

Alt E
Shift V
Shift E

Menu Gegbeheer
Algemene waarden
Afzettingssysteem
Hectometreringsrichting
Import WegGeg
Import Portaalbestand
Import Lokatiebestand

Alt G
Shift A
Shift Y
Shift H
Shift W
Shift P
Shift L

Menu Sysbeheer
Menu-entries
Gebruikersgroep
Gebruiker

Alt S
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift

Autorisaties
Autorisatieprofielen
Menu Venster
Trapsgewijs
Boven elkaar
Naast elkaar
Pictogrammen schikken

Handleiding MELDWERK

U
G
K
A
P

Alt V
Shift!
Shift B
Shift N
Shift P

Handleiding MELDWERK

Menu-optie

Functietoetsen

Menu Help
Inhoud
Zoeken..
Hoe te gebruiken
Info

Alt H
Shift Z
Shift

14

Bijlage C: Gebruikerslijst MELDWERK

Handleiding MELDWERK

GebruTKers
i^e

Bladl

MELDWERK

16 10-97 14:01
-

nr. directie

dienstkring

rayon/lokatie

gebruiker

Adres

telefoon/fax

Limburg

St. Joost

G.D. Prins

St. Joosterweg 5, 6050 HE Maasbracht

0475-464600 / 0475-464675

Limburg

Venlo wegen

F.A.J.M. Rooijmans

Dr. Blumenkampstr. 3, 5900 AG Venlo

077-3517141 /

Limburg

Directie kantoor

Nedo Oraz

F. de Veyestr. 4-6, pb 25 6200 MA Maastricht

043-3294308 / 043-3255136

R. Wijnhold-de Lange

Mandemaat 3, 9405 TG Assen

0592-329800 /

Oedsmawei 32, 9001 ZJ Grou

0566-625325 / 0566-624270

Noord Nederland Drenthe

S. van Opijnen
Noord Nederland Friesland

A. de Zee-Flap
A. Dijkstra
Dkr.kantoor Harer G. Schenk

Meerweg 1 39, postbus 52 9750 AB Haren

Appingedam

A. Bosma

Tolweg 1, 9902 TK Appingedam

0596-624387 / 0596-629573

Leek

J. Spijkerman

Pas-Op 11-1,9355 TG Midwolde

0594-514433 / 0594-512245

Kolham

D. Engels

Hoofdweg 151, 9615 AD Kolham

0598-396299 / 0598-397696

10 Noord-Nederland Directiekantoor

H.G. Henssen

Zuidersingel 3, Pb. 2301 8901 JH Leeuwarden

058-2344465 / 058-2344391

11 Zeeland

E.J. v.d. Ketterij

Evertsenstraat 98, 4411 XS Goes

0113-247529 /

Noord Nederland Groningen

Noord- en Midden Zeeland

0113-247535 /

D.J.M. Musters

0113-247536 /

C.J. Bommelje
12 Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen

Zeevaartweg 1,4531 PB Terneuzen

0115-686817 / 0115-620621

M.A.B. Klop

Postbus 19, 4328 ZG, Burgh Haamstede

0111-659388 / 0111-652481

A.C. van Vuuren
M. Verschraegen

13 Zeeland

Deltakust
Muntweg

M. Dijkstra

Hooiveld 1, 8302 AN Emmeloord

0527-616775

15

larserweg

G. Broekhuizen

Pascallaan 2, 8218 NJ Lelystad

0320-254811

16

Smedinghuis

J. C. Peltenburg

Zuiderwagenplein 2, 8200 AP Lelystad

0320-297158

17 IJsselmeergebied Afsluitdijk

Kornwerderzand

H. v.d. Veen

IJsselmeergebied Lelystad-Randmeren

18
19 Noord-Brabant

DAS Eindhoven

20

21 Noord-Brabant

DAS Den Bosch

0517-579441 / 0517-579451
0227-511 245 / 0227-511 61 6

Den Oever

J.C. Klein

Sluiskolkkade 2, 1779 GP Den Oever

Geldrop

V.R. Nulle

De Zegge 1, Postbus 10103, 5660 GA Geldrop

040-2855820 / 040-2853974

Oirschot

G. Scheepers

De Zegge 1, Postbus 10103, 5660 GA Geldrop

040-2855820 / 040-2853974

P. Jonkers

Hogepad 1A, 5688 HG Oirschot

0499-575249 / 0499-573307

M. v.d. Hooven

Hogepad 1A, 5688 HG Oirschot

0499-575249 / 0499-573307

J. Berbers

Hogepoeldonk 18, Pb.5007, 5201 GA Den Bosch

073-61 23344 / 073-61 39431

P. Robbemond
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MELDWERK
I^/VE

Gebrumers

Bladl

16 10-97 14:01
-

nr. directie

dienstkring

rayon/lokatie

Adres

telefoon/fax

R. Donker

Graaf Engelbertln 161, Pb 9557 4801 LN Breda

076-5265200 / 076-5227942

gebruiker
H.Jansen
J. Vissers

22 Noord-Brabant

DAS Breda

23 Oost-Nederland

DAS Nijmegen

24 Oost-Nederland

DAS Planken Wambuis

dkr. kantoor

R.F. Brink

Wijchenseweg 2, Pb.38245, 6503 AE Nijmegen

024-3454541 / 024-3449956

dkr. kantoor

M. Donderwinkel

Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE Wolfheze

026-4837411 / 026-4821897

25

RVMC.NO

H. v. Meerendonk

26

Rayon West

R. Vlasblom

Rayon Oost

T.v. Maanen
G. Wassink

Zutpensestraat 230, 7325 VW Apeldoorn

055-3018100 / 055-30181 15

J.A. Westrik

Beukenallee 2, 8019 BA Zwolle

038-4293596 / 038-4221309

Brugginksweg 4, Pb. 71 7550 AB Hengelo

074-2451515 / 074-2912293

27
28 Oost-Nederland

DAS Apeldoorn

29 Oost-Nederland

Dkr. Wegen-Zwolle

Dkr. kantoor

T. Berkenkamp
30 Oost-Nederland

Dkr. Wegen Hengelo

Dkr. kantoor

G.B. Maathuis
R. Lansink-rotgerink
R. de Jong
J. Beltman

dkr. kantoor

C. van Os

Hoge Masweg 160, 2332 HN Leiden

071-5797955 / 071-5321817

32

Haa. schouw

P. van Vliet

Kenauweg 3 2531 BA Leiden

071-5760167

33

Leiden

P. Wijfje

kruising RW4 / Hoge Rijndijk, Leiden

071-5410867

34

Bodegraven

Th. Oskam

Nespad 1, 2411 JK Bodegraven

017-2612906

J. Bremer

Dir. ZH, Boompjes 200, Rotterdam

010-4026175 / 010-4047927

J.F. Broekhuis

Rijksstraatweg 47, 2645 BS Delfgauw

015-2621 121 / 01 5-2623673

C. van Putten

Coldenhovelaan 3, 3155 RC Maasland

0174-512033 / 0174-518792

31 Zuid Holland

Leiden

35 Zuid Holland

Directie kantoor

36 Zuid Holland

Delft

37

Rayon Maasland

38

Ray. Nieuwerkerk F.van Breugel

Eerste tochtweg 96, 2913 LN Nieuwerkerk

0180-31 3330 / 0180-320043

39

Rayon Delft

H. van de Meer

Rijksstraatweg 47, 2645 BS Delfgauw

015-2621121 / 015-2623673

B. v.d. Roest

Groenekruisweg 401, Pb.1020 31 60 AE Rhoon

010-5014611 / 010-501 7769

Derde Dwarsweg 5, 3281 KZ Numansdorp

0186-654422 / 0186-654831

40 Zuid Holland

Rhoon

J. de Vries
D.R.S. van Hese
A. v.d. Laars
A.P.A. Leenslag
P.A. Groenenboom
H.P. van Gemeren
41

Numansdorp

D. Wittekoek
P.C. de Wit
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GebraTkers

Bladl

MELUWERK

16 10-97 14:01
-

nr. directie

dienstkring

rayon/lokatie

gebruiker

Adres

telefoon/fax

Haringvlietweg 5, 3221 LS Hellevoetsluis

0181-313288 / 0181-321303

Butaanweg 51, 3196 KC Rotterdam

01 0-41 66789 / 01 0-41 691 38

Arkelse Onderweg 125A, 4200 AD Gorinohem

0183-624244 / 01 83624949

Banneweg 22, 4205 KX Gorinohem

0183-622009 / 0813-628549

Lakerveld 43, 4128 LE Lexmond

0347-341341 / 0347-342233

Laan der Verenigde Naties 1, 331 6AK Dordrecht

078-6330100 /

C.W.J. den Boer
42

Hellevoetsluis

L. Hoek
K. Soeteman
K. Braber

43

45

VCRR (Beneluxt.) R. Benthem
T. van Kampen
J.A. Barnhoorn
en diverse andere medewerkers
C.A. Kiep
Dkr. kantoor
E.J. van Tweel
M. Visser
R.A.M. v.d. Vliet
De Banne

46

Lakerveld

44 Zuid Holland

Gorichem

Ph. Molenaar
M.S. Versluis
A. Gort
47 Zuid Holland
48

Dordrecht

Dkr. kantoor
H.St.pnt. Dordr.

R. van Bremen

Ln. d. Verenigde Naties 115, 331 7LV Dordrecht

R. Valk
49

H.St.pnt. Ridderk L. Huisman

Schaapherderweg 4-6, 2988 CK, Dordrecht

R. Plaisier
A. Harmans
R. Libeton
50

VCRD (Noordtnl.) G.L. Ferouge

Crezeepolder 21, 3341 LA H.l. Ambacht

M.C. Hernandez
C. D. de Jong
H. de Kloe
J. Oosterlee
J. Pluimers
R. Sagan
R. Seepers
H. Uitenbogaard
Mw. L.M. van Utrecht
K. Vermeul
J. Oosterlee
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Gebrumers

Bladl

MELDWERK
16 10-97 14:01
-

nr. directie

dienstkring

rayon/lokatie

gebruiker

Adres

telefoon/fax

A.M. Vogelenzang
Botlektunnel

51

L. Oflaz-Duru

Venkelweg 61, 31 93 KA Rotterdam (Hoogvliet)

J. Sikkens
A.B. Boone
M.P.A. de Groot
H.W. Huisman
Mw. H.A. Knoop
T. H. van der Zee
R. Bouman
B. Enters

Amsterdamseweg 25 1981 LE Velsen-Zuid

0255-567700 / 0255-565755

H. Vermeent

Papendorpse weg 101, 3528 BJ Utrecht

030-291 3120/ 030-2960070

??

030-6374271 / 030-6353184

Papendorpse weg 101, 3528 BJ Utrecht

030-2913100 / 030-2960070

Zandbergenlaan 4, 3712 BZ Huis ter Heide

030-6984524 / 030-698451 1

Zandbergenlaan 2, 3712 BZ Huis ter Heide

030-6920944 / 030-6931869

Oude Amsterdamsestraatweg 6 3741 MR Baarn

035-5417695 / 035-5416147

R. Brugman K. 520

Zoomstede 15, Pb 650 3430 AR Nieuwegein

030-6079636 / 030-6079482

61 RDW

afd. TET

Pb. 777 2700 AT Zoetermeer

079-3458255 / 079-3458022

62 KLPD

afd. I en C

hoofdstr.54, Pb. 100 3970AC Driebergen

0343-535369

52 Noord-Holland

Centraal punt VAIS
A'dam, Haarlem, Alkmaar

53 Utrecht

Dkr. Utrecht

Rayon Utrecht

D. Kuin
B. de Wissel
Rayon Houten

54

V. Bondrager
F. Redert
W.de Rooy

Verkeerscentrale Operators (7x)

55
56 Utrecht

Dkr. Huis ter Heide

Dkr. kantoor

R. van den Broek
R. van der Meer

Rayon Huis ter H B. Frowijn

57

J. Louwers
Rayon Baarn

58

H. Haksteeg
J. van Hamersveld

59 Utrecht

SERVER

60 Utrecht

Directie kantoor

Verkeerscentrale

gebouw N, Kamer 0.62

Pagina 4

Bladl

MELDWERK
16 10-97 14:01

Gebruikers

-

directie
63 EDT

dienstkring

rayon/lokatie

gebruiker

Adres

telefoon/fax

P. Willemse

WTC, Beursgebouw Rotterdam

010-4053450 /

WTC, Beursgebouw Rotterdam

010-4053450 /

R. Korevaar
64 TIC

C. Hermsmeyer
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Beheeraers

Blad2

MELDWERK
16 10-97 14:00
-

nr. directie

dienstkring

rayon/lokatie

Beheerder

adres

telefoon / fax

Limburg

St. Joost

G.D. Prins (of syssteembeheerder dkr.)

St. Joosterweg 5 , 6050 HE Maasbracht

0475-464600 / 0475-464675

Limburg

Venlo wegen

F. Rooijmans (of systeembeheerder dkr.)

Maashofweg 1, 5922 PC Venlo

077-3517141 /

Limburg

Directie kantoor

John Wolfs

. de Veyestr. 4-6, pb 25 6200 MA Maastricht

043-3294538 / 043-3255136

Noord Nederland Drenthe

J. Groenhagen

0592-329800

Noord Nederland Friesland

J. Berkenpas

Oedsmawei 32, 9001 ZJ Grou

0566-625325 / 0566-624270

H.G. Henssen

Zuidersingel 3, Pb. 2301 8901 JH Leeuwarden

058-2344465 / 058-2344391

Noord Nederland

10 Noord-Nederland Directiekantoor

1 1 Zeeland

Noord- en Midden Zeeland

J.L. de Jong

Evertsenstraat 98, 4461 XS Goes

0113-247526 / 0113-212691

12 Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen

A.C. van Vuuren

Zeevaartweg 1,4531 PB Terneuzen

0115-686817 / 0115-620621

13 Zeeland

Deltakust

Helpdesk Zeeland

Directie Zeeland Middelburg

0118-686425 / 0118-686321

A.F.Diesen

Zuiderwagenplein 2, 8200 AP Lelystad

0320-297477 / 0320-297477

A.F.Diesen

Zuiderwagenplein 2, 8200 AP Lelystad

0320-297477 / 0320-297477
0320-297477 / 0320-297477

M. Verschraegen

14 IJsselmeergebied Lelystad-Randmeren

Muntweg
larserweg

15
16

Smedinghuis

A.F.Diesen

Zuiderwagenplein 2, 8200 AP Lelystad

17 IJsselmeergebied Afsluitd ijk

Kornwerderzand

A. Schiphof

Sluiskolkkade 2, 1779 GP, Den Oever

18

Den Oever

A. Schiphof

Sluiskolkkade 2, 1779 GP, Den Oever

0227-51 1245 / 0227-51 1616
0227-511245 /0227-511616

Geldrop

V.R. Nulle

De Zegge 1, postbus 10103 5660 GA Geldrop

040-2855820 / 040-2853974

Oirschot

V.R. Nulle

De Zegge 1, postbus 10103 5660 GA Geldrop

040-2855820 / 040-2853974

19 Noord-Brabant

DAS Eindhoven

20

21 Noord-Brabant

DAS Den Bosch

??
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Beheerlfers

Blad2

MELDWERK
9NI
16 10-97 14:00
-

nr. directie

dienstkring

rayon/lokatie

Beheerder

adres

telefoon / fax

22 Noord-Brabant

DAS Breda

dkr. kantoor

M. van Beeumen

Graaf Engelbertln 161, Pb 9557 4801 LN Breda

076-5265200 / 076-5227942

23 Oost-Nederland

DAS Nijmegen

R.f. Brink

Wijchenseweg 2, postbus 38245 6503 AE Nijmegen

024-3454522 /

24 Oost-Nederland

DAS Planken Wambuis dkr. kantoor
RVMC.NO

M. Donderwinkel

Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE Wolfheze

026-487411 /

M. Donderwinkel

Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE Wolfheze

026-487411 /

Rayon West

M. Donderwinkel

Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE Wolfheze

026-48741 1 /

Rayon Dost

M. Donderwinkel

Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE Wolfheze

026-487411 /

G. Wassink

Zutpensestraat 230, 7325 VW Apeldoorn

055-3018100 / 055-3018115

25

28 Oost-Nederland

DAS Apeldoorn

29 Oost-Nederland

Dkr. Wegen-Zwolle

Dkr. kantoor

F. van Dam

Beukenallee 2, 8019 BA Zwolle

038-4296596 / 038-4221 309

30 Oost-Nederland

Dkr. Wegen Hengelo

Dkr. kantoor

M.H. Zwiers

Brugginksweg 4, Pb. 71 7550 AB Hengelo

074-2451515 / 074-2912293

31 Zuid Holland

Leiden

dkr. kantoor

J. Perez van Aken

Hoge Masweg 160, 2332 HN Leiden^

071-5797952 / 071-5321817

32

Haa. schouw

J. Perez van Aken

Hoge Masweg 160, 2332 HN Leiden

071-5797952 / 071-5321817

33

Leiden

I. Perez van Aken

Hoge Masweg 160, 2332 HN Leiden

071-5797952 / 071-5321817

Perez van Aken

Hoge Masweg 160, 2332 HN Leiden

071-5797952 / 071-5321817

Dir. ZH, Boompjes 200, Rotterdam

010-4026175 / 010-4047927

J.F. Broekhuis

Rijksstraatweg 47, 2645 BS Delfgauw

015-2621121 / 015-2623673

Bodegraven

34
35

Directie kantoor

36

Delft

. Bremer

37

Rayon Maasland

I.F. Broekhuis

Rijksstraatweg 47, 2645 BS Delfgauw

015-2621121 / 015-2623673

38

Ray. Nieuwerkerk

I.F. Broekhuis

Rijksstraatweg 47, 2645 BS Delfgauw

015-2621121 / 015-2623673

J.F. Broekhuis

Rijksstraatweg 47, 2645 BS Delfgauw

015-2621 121 / 01 5-2623673

M. Punt

Groenekruisweg 401, Pb. 1020 31 60 AE Rhoon

010-5014611 / 010-5017769

M. Punt

Groenekruisweg 401, Pb.1 020 31 60 AE Rhoon

010-5014611 / 010-5017769

Rayon Delft

39
40 Zuid Holland

41

Rhoon

Numansdorp
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Blad2

MELOWERK
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rayon/lokatie

Beheerder

adres

telefoon / fax

42

Hellevoetsluis

M. Punt

Groenekruisweg 401, Pb.1 020 31 60 AE Rhoon

010-5014611 / 010-5017769

43

VCRR (Beneluxt.)

C. v.d. Pligt, W. v.d. Bor

Butaanweg 51, 3196 KC Rotterdam

010-4166789 / 010-4169138

Dkr. kantoor

C.A. Kiep

Arkelse Onderweg 125A, 4200 AD Gorinchem

01 83-624244 / 01 83624949

45

De Banne

C.A. Kiep

Arkelse Onderweg 125A, 4200 AD Gorinchem

0183-624244 / 0183624949

46

Lakerveld

C.A. Kiep

Arkelse Onderweg 125A, 4200 AD Gorinchem

0183-624244 / 0183624949

nr. directie

44 Zuid Holland

dienstkring

Gorichem

Dkr. kantoor

U.D. Rodgers

Laan der Verenigde Naties 1, 3316AK Dordrecht

48

H.St.pnt. Dordr.

U.D. Rodgers

Laan der Verenigde Naties 1, 331 6AK Dordrecht

49

H.St.pnt. Ridderk.

U.D. Rodgers

Laan der Verenigde Naties 1, 3316AK Dordrecht

50

VCRD (Noordtnl.)

U.D. Rodgers

Laan der Verenigde Naties 1, 331 6AK Dordrecht

47 Zuid Holland

Dordrecht

Pagina 3

Beheerders

Blad2

MELDWERK
16 10-97 14:00
-

telefoon / fax

rayon/lokatie

Beheerder

adres

Botlektunnel

U.D. Rodgers

Laan der Verenigde Naties 1, 331 6AK Dordrecht^

B. Enters

Amsterdamseweg 25 1981 LE Velsen-Zuid

0255-567700 / 0255-565755

Rayon Utrecht

Papendorpse weg 101, 3528 BJ Utrecht

030-2913120 / 030-2960070

54

Rayon Houten

??

030-6374271 / 030-6353184

55

Verkeerscentrale

operators

Papendorpse weg 101,3528 BJ Utrecht

030-291 31 20 / 030-2960070

Dkr. kantoor

CD. van Mourik

Zandbergenlaan 4, 3712 BZ Huis ter Heide

030-6984524 / 030-698451 1

57

Rayon Huis ter H.

J. Louwers

Zandbergenlaan 2, 371 2 BZ Huis ter Heide

030-6920944 / 030-6931869

58

Rayon Baarn

J. van Hamersveld

Oude Amsterdamsestraatweg 6 3741 MR Baarn

035-5417695 / 035-5416147

Verkeerscentrale

H. Derks

Papendorpse weg 101,3528 BJ Utrecht

030-2913120 / 030-2960070

R. Brugman K. 520

Zoomstede 1 5, Pb 650 3430 AR Nieuwegein

030-6079636 / 030-6079482

61 RDW

Afdeling AIV TW, hr. P. van Lith

Pb. 777 2700 AT Zoetermeer

079-3458204 / 079-3458042

62 KLPD

bureau Informatie en gegevensbeheer

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

0343-535369 / 0343-518484

directie

dienstkring

51

52 Noord-Holland

Centraal punt VAIS
A'dam, Haarlem, Alkmaar

53 Utrecht

56 Utrecht

Dkr. Utrecht

Dkr. Huis ter Heide

59 Utrecht

SERVER

60 Utrecht

Directie kantoor
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directie
63 EDI

dienstkring

rayon/lokatie

Beheerder

adres

telefoon / fax

P. Willemse

WTC, Beursgebouw Rotterdam

010-4053450 /

WTC, Beursgebouw Rotterdam

010-4053450 /

R. Korevaar
64 TIC

C. Hermsmeyer
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Bijlage D: Ledenlijst Stuurgroep en Gebruikersoverleg

Handleiding MELDWERK

Ledenlijst Stuurgroep en Gebruikersoverleg

Leden van de Stuurgroep MELDWERK

Naam
Ing. M.M. Kusters

Ing. J. Boone

Ing. N.G.J.C. Bukkems

F.J. Jorna

Ing. B. van der Roest

PJ. van der Veen

Th. A.J.M. Volk

Handleiding MELDWERK

Ad res
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Postbus 1031
3000 BA ROTTERDAM
tel. 010 - 2825895 ; fax 010 - 2825842
AVV
Postbus 1031
3000 BA ROTTERDAM
tel. 010 - 2825913 ; fax 010 - 2825842
AVV
Postbus 1031
3000 BA ROTTERDAM
tel. 010 - 2825857 ; fax 010 - 2825644
RWS - Hoofddirectie
Postbus 20906
2500 EX DEN HAAG
fax 070 tel. 070 RWS - Dienstkring Amsterdam
Postbus 181
1250 AD LAREN
tel. 035 - 5393200 ; fax 035- 5314782
RWS - Dienstkring Rhoon
Postbus 1020
3160 AE RHOON
tel. 010 - 5014611 ; fax 010 5017769
RWS - Dienstkring Utrecht
Postbus 650
5430 AR NIEUWEGEIN
tel. 030 - 6079567 ; fax 030 - 6052060
KLPD / D.MOB / E&A
Postbus 100
3970 AC DRIEBERGEN
tel. 0343 - 535422 ; fax 0343 521974

Leden van het Gebruikersoverleg MELDWERK

Naam
Ing. M.M. Kusters

Ing. J. Boone

Ing. N.G.J.C. Bukkems

G. Wassink

D. Prins

W.C. Jollie

Th. Gerritsen

Handleiding MELDWERK

Adres
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Postbus 1031
3000 BA ROTTERDAM
tel. 010 - 2825895 ; fax 010 - 2825842
AVV
Postbus 1031
3000 BA ROTTERDAM
tel. 010 - 2825913 ; fax 010 2825842
AVV
Postbus 1031
3000 BA ROTTERDAM
tel. 010 - 2825857 ; fax 010 - 2825644
RWS - Dienstkring Apeldoorn
Postbus 1031
7301 BG APELDOORN
tel. 055 - 3018100 ; fax 055- 3018115
RWS - Dienstkring St. Joost
Postbus 7064
6050 AB MAASBRACHT
tel. 0475 - 464600 ; fax 0475 464675
RWS - Dienstkring Utrecht
Postbus 44
3430 AA NIEUWEGEIN
tel. 030 - 2913121 ; fax 030 2960070
KLPD
Postbus 100
3970 AC DRIEBERGEN
tel. 0343 - 535369 ; fax 030 - 518991

16

Bijlage E: Rayonindeling

Handleiding MELDWERK

Dienstkring ALKMAAR (301)

Dienstkring AFSLUITDIJK (300)

713

N99
99,8

A7

N9

A7

*
De Stolpen
(401)
wognum
402

Afsluitdijk (400)
i

\

6.6

X
Dienstkring AMSTERDAM (303)

Dienstkring HAARLEM (302)

10.3

A9

A7
A8>

Kenneme
(404)
:::
N200 Jo.o

L

3,6
30,6

V

37,2

0,0
/

)

A10

mgs*

Tfi
/

Ringweg
(406)

26 0 ,

/
A4

V

Haarlemmermeer /
(403)

A44

Ut

Naarden
26,0

A6

(405)

A1

'
37,4

28,9/
y'X
1.7

Dienstkring LEIDEN (305)

Dienstkring DELFT (304)
5,2

76,5

Delft
(407)

si.

Haagsch
(411)

'

cho

A12

A4

Leiden
(412)

A44

27.1

^ L
2

Nieuwerkerk
(409)
A4
N11
11,7

A20

Bodegraven
(410)

9.6
45,2

,WMaasland
08)
A12

A16
A20^^“'

A4

27,7

20,2

Dienstkring HUIS TER HEIDE 307

Dienstkring UTRECHT (306)
;

r*37,4l,"

S

107

-2

4-

\
^

I
A2

Baarn
(415)

r/

Utrecht
(414)

A1
,

I

if
40

A12

t

68,0

Houten
(413)
A27

r

’

78,9

T

*

43,5

22,7

A27

V

f

59.0

A28
ter Heide

!

/
78,9

416)
A12

a

m
92,2,:
/02.2

Dienstkring DORDRECHT (308)

44.0

rr>
mm

Dienstkring RHOON (309)

i 20,2

Rhoon
(419)

71.9

2.9

Noord West
(420)

21,5

A15

1

15

IJsselmonde
(418)

A4

A15

77.3

75,6

,0

9,9

, N5
34,9
35.2

37,1

A29

A16
iS'M
. J

\\ cW

/ /;
Dordrecht /
417)
r)

Cost
421

\

X

.4^*

51
•x. 33.5

/'-IUV;'

N59

100,0
•42,7
43,2

)

/

N

;
i.

A59
5i

^77

Dienstkring GORINCHEM (310)

Dienstkring DELTAKUST (311)
37,1

59,0

72,8

/

N57

A2

\

Noord
(424)

80.7

/ Lakerveld
/ (423)

34 I
J

i
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AUTOSNELWEGEN APELDOORN (321)
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Dienstkring
AUTOSNELWEGEN NIJMEGEN (324)
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Bijlage F: Gebruik Windows MELDWERK

Handleiding MELDWERK

1.1 Inleiding

De handleiding gebruik Windows MELDWERK biedt u meer informatie over de
bediening van Windows als onderdeel van bet MELDWERK Systeem. Deze
handleiding is bedoeld ter introductie op het gebruik van het MELDWERK systeem. Na het doornemen van deze handleiding kunt u de handleiding training
MELDWERK gebruiken die u instrueert over het gebruik van het MELDWERK
systeem zelf.
Het MELDWERK systeem is een systeem dat ontwikkeld is voor de PC waarbij
gebruik is gemaakt van Windows ‘95. Wij starten deze handleiding met inhoudelijke informatie over Windows en daarna behandelen wij enkele functies van
Windows die van belang zijn voor het gebruik van het MELDWERK systeem.

1.2 Besturingssysteem Windows

ledere computer is uitgerust met een besturingssysteem. Dit is een programma
dat de computer vertelt hoe deze zich als computer dient te gedragen. Het besturingssysteem vertaalt de opdrachten die de gebruiker intypt, in voor de computer te begrijpen en uit te voeren opdrachten. Ook toepassingsprogramma's,
zoals een tekstverwerker, een tekenprogramma
of een boekhoudprogramma, geven hun opdrachten eerst door aan het besturingssysteem, voordat de computer deze kan uitvoeren.
De eerste PC die door IBM ontworpen werd, maakte gebruik van het besturingssysteem DOS (Disk Operating System). De makers van dit besturingssysteem gingen er vanuit dat de PC ook daadwerkelijk een persoonliike computer
was. Dit hield in dat men veronderstelde dat:
• op de PC slechts een programma tegelijk draaide,
• de PC niet gekoppeld was aan andere computers,
• niet meer dan 640 KB intern geheugen nodig was,
• en dat de computer met een zogenaamd ‘karakter georienteerd' scherm
was uitgerust.
In het begin van de tachtiger jaren is voor de PC met het besturingssysteem
DOS een groot aantal programma's geschreven. Voorbeelden hiervan zijn de
tekstverwerker WordPerfect, het spreadsheet-programma Lotus 123 en het
database-programma DBase. Deze programma's zijn ook nu nog altijd zeer
populair.
De oorsprong van het programma Windows moet buiten de DOS-computer
gezocht worden. Naast de PC van IBM werd door de fabrikant Apple, in het
begin van de tachtiger jaren, de Macintosh computer ontwikkeld. Deze computer had een geheel eigen besturingssysteem. Daardoor kon men op de
Apple-computer alleen maar programma's draaien die hiervoor speciaal geschreven waren. Kenmerkend voor deze programma's was de toepassing van
een muis, waardoor een groot bedieningsgemak ontstond. De Apple-computer
had standaard een groter intern geheugen en een grafisch scherm. Dit houdt in
dat het beeld helemaal uit kleine puntjes wordt opgebouwd en niet uit blokjes
met standaard tekens, zoals bij de DOS-computer. De Macintosh werd een geduchte concurrent voor de DOS-PCs. Vooral in de grafische industrie heeft
Apple een groot marktaandeel veroverd.
Tegenwoordig zijn er ook PCs te koop met een veel groter intern geheugen,
een grafisch scherm, en dikwijls zijn deze in een netwerk opgenomen. Om van

deze nieuwe mogelijkheden van de PC gebruik te kunnen maken, zonder het
oude besturingssysteem DOS en alle programma's die hiervoor gemaakt zijn
weg te gooien, was het nodig om een aanvulling op DOS te maken.
Als aanvulling op het DOS-besturingssysteem is het programma Windows ontwikkeld. Het programma maakt niet alleen beter gebruik van de nieuwe mogelijkheden van de PC maar de presentatie is ook veel gebruikersvriendelijker. Met
behulp van dit programma gaat de bediening van een DOS-computer sterk op
de bediening van een Apple-computer lijken en vele programma's, die oorspronkelijk alleen voor de Apple-computer gemaakt waren, zijn nu ook voor de
DOS-machines beschikbaar. We kunnen hierbij denken aan de tekstverwerker
MS-Word, het spreadsheet-programma Excel en de databaseprogramma's
Superbase en Omnis.
Windows is in korte tijd zeer populair geworden. Het gevolg is dat typische
DOS-programma's, zoals bijvoorbeeld de bekende WordPerfect, Lotus 1-2-3 en
DBase, nu ook zijn, of worden, omgezet naar een versie die onder Windows
kan draaien.

1.3 Kenmerken van Windows

Samenvattend kunnen wij als typisch kenmerken van Windows noemen:
•

•

•

•

•

Grafische presentatie van programma's. Het scherm wordt niet meer opgebouwd uit blokjes ter grootte van een letterteken, maar uit pixels ter grootte
van enkele tiende millimeters.
Het gebruik van een muis voor selectie van tekst op het scherm en activeren
van commando's. Deze commando's worden als plaatjes (pictogrammen) op
het scherm weergegeven.
U kunt meerdere programma's tegelijk draaien en u kunt op eenvoudige
wijze gegevens tussen deze programma's uitwisselen. Een tekening, gemaakt met een tekenprogramma, kunt u met een enkele opdracht overhevelen naar een tekst die u met een tekstverwerker aan het schrijven bent.
De verschillende programma's verschijnen in afzonderlijke ‘vensters’ op het
scherm. Vandaar de naam van het programma 'Windows'.
Standaardisatie van de commando's in de verschillende toepassingsprogramma's en standaardisatie van de wijze waarop deze op het scherm
worden weergegeven.
Met behulp van Windows kunt u een intern geheugen benutten dat groter
is dan 640 KB (het zogenaamde 'extended memory').
Windows zorgt ervoor dat een deel van uw harde schijf als aanvullend
intern geheugen kan worden gebruikt ('swapping').

2 Gebruik van Windows

2.1 Starten van Windows

Als u de MELDWERK PC start, start Windows '95 automatisch op. U ziet dan
het volgende scherm.
Figuur 1
Een deei van het beginscherm
van Windows '95 met daarin
rechtsonder het Meldwerkicoon
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2.2 Werken met de muis

Windows '95 is volledig te bedienen met de muis. De positie van de muis wordt
op het scherm door een pijl weergegeven. Wij noemen dit de muisaanwijzer. De
muisaanwijzer kan soms van vorm veranderen. Zo verandert de muisaanwijzer
in de vorm van een zandlopertje op het moment dat de computer aan het rekenen is en u even geduld moet hebben. Op de randen van een venster verandert
de muisaanwijzer in een dubbele pijl.
De muis kunt u gebruiken om het MELDWERK systeem te starten, invulschermen te vullen, vensters te verplaatsen, buttons te activeren enzovoorts.
Van belang voor de bediening van het MELDWERK systeem zijn, het 'slepen'
en 'dubbelklikken' metde muis.
Slepen
Alle programma's die onder Windows draaien en alle meldingen die in Windows verschijnen, worden in een apart venster gepresenteerd. Met behulp van
de muis kunt u een venster op het scherm verplaatsen. Dit doet u door de muisaanwijzer op de titelbalk te zetten en de muis met ingedrukte muisknop te verplaatsen. We noemen dit 'slepen'. Door het verslepen van de randen van een
venster, doet u het venster van grootte veranderen.
Dubbelklikken
‘Dubbelklikken’ betekent twee keer achter elkaar snel klikken met de linkermuisknop. Met dubbelklikken kunt u programma's binnen Windows openen. U
kunt om het MELDWERK systeem te activeren klikken op het icoon voor het
MELDWERK systeem.
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Als u een keer met de linkermuisknop klikt, kunt u een invulveld invullen of de
knoppen binnen Windows activeren.

2.3 Starten van het MELDWERK systeem

Bij het aanzetten van uw PC start Windows ‘95 op. Zoals eerder afgebeeld krijgt
een aantal iconen te zien. U kunt het MELDWERK systeem starten door met de
muis naar het MELDWERK icoon te gaan. Een icoon is een grafische weergegeven knop waarmee u met de muis het programme opdrachten kunt laten uitvoeren. Als u met de muis op het icoon dubbelklikt, start u het MELDWERK
systeem.
Daarna kunt u het MELDWERK systeem toegankelijk maken door een toegangscode in te voeren. Dit wordt verder uitgelegd in de Handleiding training
MELDWERK Systeem.

2.4 De onderdelen van een venster

De Titelbalk
In de titelbalk van het venster vindt u de naam van het programma. In dit geval
is het de naam van het MELDWERK systeem. Als u een specifieke functie van
het MELDWERK systeem gebruikt, ziet u deze functie tussen haakjes aangegeven. Dit heeft tot doel u continu te informeren waar u zich bevindt in het
MELDWERK Systeem.
De menubalk
Bestand

Bewerken

Beeld

Wegafzetting

Evenement Venster

Help

Onder de titelbalk vindt u altijd een menubalk. Deze balk bevat een aantal zogenaamde 'pull down-menu's’. Door aanklikken van de namen van de menu's
verschijnt hieronder een menukaartje. In deze menukaartjes vindt u opdrachten
die u door aanklikken kunt laten uitvoeren.
Als u met de muis op het menukaartje Bestand klikt, ziet u het volgende menu.
Figuur 2
Het Bestand-menu van
MELDWERK
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Het aanklikken van opdrachten, waarachter u drie puntjes ziet staan, doet eerst
een dialoogkader verschijnen waarin u nadere aanwijzingen kunt geven over de
wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. In bovenstaand voorbeeld
dient u bijvoorbeeld eerst nog aan te geven waarnaar gekopieerd of verplaatst
moet worden.
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Windows iconen
Onder de menubalk ziet u een aantal Windows iconen weergegeven. Met deze
iconen kunt u in plaats van de menu's te gebruiken opdrachten geven.
In volgorde van presentatie op het scherm zijn de volgende iconen standaard
opgenomen in het MELDWERK systeem: Bestand nieuw, Bestand openen, Bestand bekijken, Bestand verwijderen, Bestand afdrukken, Selectie maken, Knippen, Kopieren en Plakken. Genoemde opdrachten worden in de handleiding
training MELDWERK nader toegelicht. Opdrachten (in menu en iconen) die op
een bepaald moment niet kunnen worden uitgevoerd, worden grijs weergegeven.
Deze opdrachten zijn niet beschikbaar.

Windows buttons en tabbladen
Figuur 3
Het MELDWERK invoerscherm
Links de tabbladen (Tab Algemeen op de voorgrond); rechts
de buttons.
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Zoals u in het bovenstaand scherm kunt zien, worden binnen het MELDWERK
systeem Windows buttons gepresenteerd. Het gaat hierbij om de buttons
rechtsboven in uw scherm. Met deze knoppen kunt u uw scherm verkleinen,
herstellen of het programma verlaten door een keer te klikken met de linkermuisknop.
Binnen het MELDWERK systeem worden verschillende Windows buttons gebruikt om specifieke opdrachten aan het MELDWERK-systeem te geven. Deze
buttons ziet u rechts op het scherm. Deze opdrachten kunt u laten uitvoeren
door op de button een keer te klikken met de linkermuisknop.
Daarnaast wordt in het MELDWERK Systeem gebruik gemaakt van tabbladen
om het programma overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk te maken. Deze
kunt u activeren door op het tabblad een keer te klikken met de linkermuisknop.

Windows invulvelden
Binnen het MELDWERK Systeem wordt gebruik gemaakt van Windows invulvelden. Deze velden kunt u invullen door met de muis naar het betreffende invulveld te gaan en een keer te klikken met de linkermuisknop. Om snel van het
ene invulveld naar het andere invulveld te gaan, kunt u de tabtoets op uw toetsenbord gebruiken.

De schuifbalken
Op sommige schermen is aan de rechter- en/of onderzijde van het scherm een
verticale of horizontale schuifbalk zichtbaar. Deze schuifbalken kunt u gebruiken om een ander deel, van de inhoud van het venster, zichtbaar te maken.
In figuur 4 staan de opties voor de bediening van de schuifbalk.
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Figuur 4
Bediening van de schuifbalk
(scrollbar).

Klik een van de pijlen van de horizontale schuifbalk.
Klik een van de pijlen van de verticale
schuifbalk.
Klik in grijze het vlak van de horizontale schuifbalk.
Klik in het grijze vlak van de verticale
schuifbalk.
Versleep het vierkantje in de schuifbalk.
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De inhoud van het venster verschuift
een klein stukje naar rechts of naar
links.
De inhoud van het venster verschuift
een klein stukje naar boven of naar
beneden.
De inhoud van het venster verschuift
de breedte van een venster naar
rechts of naar links
De inhoud van het venster verschuift
de hoogte van een venster naar boven of naar beneden.
De inhoud van het venster verschuift
naar een positie relatief aan de positie van het vierkantje in de schuifbalk.

18

Bijlage G: Wijzigingsformulier

Handleiding MELDWERK

Wijzigingsformulier MELDWERK Systeem versie 1.0

mmm

Op dit formulier kunt u wijzigingsvoorstellen noteren voor verbeteringen aan het MELDWERK Systeem
versie 1.0.

Naam

Ad res werk

Telefoon werk

Datum

Onderwerp wijziging

Omschrijving wijzigingsvoorstel

Dit formulier kunt u sturen aan: AVV; Project MELDWERK, t.a.v. Dhr. M.M. Kusters; Postbus 1031; 3000 BA ROTTERDAM

Wijzigingsformulier MELDWERK Systeem versie 1.0

mmm

Op dit formulier kunt u wijzigingsvoorstellen noteren voor verbeteringen aan het MELDWERK Systeem
versie 1.0.

Naam

Adres werk

Telefoon werk

Datum

Onderwerp wijziging

Omschrijving wijzigingsvoorstel

Dit formulier kunt u sturen aan: AVV; Project MELDWERK, t.a.v. Dhr. M.M. Kusters; Postbus 1031; 3000 BA ROTTERDAM

Wijzigingsformulier MELDWERK Systeem versie 1.0

m\hm

Op dit formulier kunt u wijzigingsvoorstellen noteren voor verbeteringen aan het MELDWERK Systeem
versie 1.0.

Naam

Ad res werk

Telefoon werk

Datum

Onderwerp wijziging

Omschrijving wijzigingsvoorstel

Dit formulier kunt u sturen aan: AVV; Project MELDWERK, t.a.v. Dhr. M.M. Kusters; Postbus 1031; 3000 BA ROTTERDAM
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Index

A
aanvrager
aanvullen van gegevens
afbreekbevestiging
afdrukken
afsluiten
afwijkende breedte
afwijkende hoogte
Afwijkingen
afzetsysteem
afzettingsfasen
afzettingsschema
afzettingssystemen
algemeen projectleider..,
algemene beheer
Algemene waarden
autorisatieprofiel
autorisaties
AW-projectleider

33
44
66
13; 64
39; 64
35; 50
50; 64
20
41; 43; 55
19; 36
....32; 33; 36; 41; 42; 43
54; 55; 69
21; 22; 24
24
10; 69
57; 59; 60; 61
9; 12; 54; 57; 59; 60; 70
21

B
back-up's
bebakeningsschema
bedrijfsproces
beginpunt
beginscherm
beheer
bekijken
Beperkingen van het profiel
berichtenbalk
beschikbaarheid
bestekken
bestekpost
bestekposten
breedte en hoogte profiel...

23
42
16
10
29; 48; 49
6; 7; 10; 12; 21; 22; 23; 24; 25
42; 63
,20
66
22; 24
3; 9; 16; 30; 45; 67
34
3; 30; 45; 67
35

C
centrale server
code medewerker
contactpersoon....
continue afzetting
Contract

Handleiding MELDWERK

13; 14; 23; 24
29
6; 19; 25; 30; 33; 50
17; 18
25

D
dagafzetting
documentatie
DVK letter
dwarsprofielgegevens

17
24
18; 32
10; 32; 44

E
EDS
eigenaar
eigendom
Evenementen invoeren
evenementenkalender.

13; 23; 24; 25
24
24
12;46
10; 12; 43; 46; 68

F
Filegevoeligheid
functionele beheer
Functionele en technische specificaties

19; 35; 50
5; 22
24

C
gebruiker
6; 8; 12; 16; 19; 23; 26; 34; 54; 57; 58; 59; 63; 67; 68; 69; 70
12; 57; 58; 59; 60; 61
gebruikersgroepen
21; 22; 26
Gebruikersoverleg
13; 23; 54; 57
gegevensbeheer
24; 54; 57
gegevensbestanden
32; 36; 56; 69
genereren
18; 19; 30; 34; 50; 64
groepskenmerk

H
hardware-onderhoud
hectometrering
hectometreringsrichting....
Helpdesk
Helpteksten
herhaalde wegafzetting....
historisch maken
historische wegafzettingen
hulptabellen

23
9; 20; 40; 50; 56; 64
3; 54; 56
23
24
17; 18; 34
9; 17; 27
..3; 9; 46; 48; 51; 52
9; 32

/

importeren
inloggen
inlogprocedure
interpreteren...
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14; 54; 57; 68; 69
11; 12
8; 27; 29; 48
48; 50

K
KLPD
knooppunten
knop Afzetsysteem
knop Bebakening
knop Evenement
knop Omleiding
knop Op/Afrit
knop Portaal
knop Rij/Vlucht
knop Verzorging
knoppen
knoppenbalk
kopieren

6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 19; 30; 35; 43; 46; 68
10
41; 55
42; 51
43
38
39
40
39
38
8; 31; 38; 50
66
43; 44; 63; 65

L
Locatie Database
locatiegegevens
Logon to Openlngres

23; 25
10; 44; 56; 69
28; 29

M
matrixborden
maximale waarden
maxlenwvak
minafstwaz
minlenwvak

10;
..9;
54;
54;
54;

11
54
69
69
69

N
nachtafzetting
nieuwe versies

17; 18
22; 23; 24; 26; 57

O
omleidingsroute
onvolledig gegenereerde locatiegegevens
op/afritten
openen
operationeel beheer
operationeel beheerder
Opvragen
Overzicht geplande wegafzettingen

38
44
10; 44
45; 49; 63
22;23
21; 22; 23
48
31

P
plakken
Politieassistentie....
portalen
Portalen bestand...
portalenbestanden
Print Setup
Print To File
printen
privacy
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65
19; 35; 50
10; 16; 40; 44; 69
23
25
51; 52
52
27; 42; 48; 51; 64
20

probleembeheer

22; 23

R
rayon ID
rayonindeling
RDW
reactietijd
realisatietijden
restore
rij- en vluchtstroken
rijdende afzetting....
rijkswegnummer

6; 11; 50; 64
10
6; 7; 11; 12; 20; 35
23
9; 17; 32; 46; 52
23
10
16; 20
10; 18; 20; 32; 33; 50

S
schemanummer
selecteren
selectiecriterium
server
speciale wegafzettingen
status
storing
strategisch beheer
Stuurgroep

42
49; 50; 53; 64
50; 64
7; 13; 14; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 64
17
9; 13; 17; 23; 46; 50; 52; 53; 64
23

T
Tabblad Afzettingsschema's
Tabblad Algemeen
Tabblad Bestek
Tabblad Opmerkingen
Tabblad Verkeersinfo/Afwijking
tactisch beheer
tactische beheer

36
32; 36; 41; 46; 49
9; 34
10; 34; 37; 50
35
22
22

V
V&W-net
verbindingswegen
verkeerssignaleringsportalen
verwijderen
verzorgingsplaats
verzorgingsplaatsen

23
18; 44
10; 40
12; 27; 30; 45; 48; 65
38; 39; 45
10

W
Wegafzetting (Nieuw)
weggedeelte naar
weggedeelte van
WEGGEC
wegwerktype
wijzigen
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31
10
10

9; 10; 23; 25
34
8; 9; 10; 11; 12; 17; 27; 44; 45; 48; 54; 55; 61
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