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Inleiding
Dit document beschrijft de toegevoegde LCMS functionaliteit als onderdeel van de LCMS2021v2
release ten behoeve van de organisatie beheerders LCMS. Ook worden de opgeloste servicedesk
bugs benoemd.
De informatie uit dit document kan gebruikt worden bij het reviewen van de sprint resultaten en
dient (na afloop van alle sprints) ook als input voor de FAT en GAT testen en voor de
aanpassingen van opleidings-, trainings- en oefenmateriaal. Op basis van dit document zullen ook
de gebruikershandleidingen worden aangepast.
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1 Nieuwe functionaliteit
1.1 Inhoud release
Onderstaande lijst geeft weer welke functionaliteit is opgeleverd.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zichtbare fase – Grip van geïmporteerde pagina’s partner
o De Grip of Fase status van een geïmporteerd situatiebeeld of pagina is nu
zichtbaar. Verder is ook verduidelijkt waar het situatiebeeld, pagina of veld
vandaan komt.
Grafisch beeld zichtbaar in situatiebeeld van derden
o Bij het importeren van een situatiebeeld van een andere activiteit kan het grafisch
beeld ook mee geïmporteerd worden.
Als er geplot wordt en er wijzigt niets in tekst dan komt de activiteit bovenaan de
lijst
o Bij een wijziging in plot, zonder dat er iets in tekst is gewijzigd, komt de activiteit
bovenaan de lijst met activiteiten te staan.
In plot behoefte aan een knop voor – stap terugo De knop toegevoegd voor vijf stappen terug (undo) en vooruit (redo) en is ook
beschikbaar voor sneltoetsen Ctrl-Z (undo) en Ctrl-Y (redo).
Instanties van LCMS waar geen toegang voor is toch (grijs) laten zien bij login
o Alle domein-iconen zijn zichtbaar voor de gebruiker. De domein-iconen waar de
gebruiker toegang tot heeft behouden hun huidige kleur. De domein-iconen waar
de gebruiker geen toegang tot heeft kleuren grijs.
Grafisch beeld ook inzoomen bij gekoppelde activiteit
o Er wordt op het grafisch beeld van een gekoppeld activiteit ingezoomd op het
incident locatie, ongeacht of er wel of geen eigen plot met een tekenlaag is
toegevoegd.
Implementeren gedragsregels LCMS
o Er staat voor inloggen van de gebruiker in LCMS aangegeven dat de gebruiker
akkoord gaat met de gedragsregels. Bij wijziging van het wachtwoord moet er een
vinkje worden geplaatst dat je de gedragsregels gelezen hebt en daarmee akkoord
gaat.
Rechten 2.0 Rollen in plaats van vinkjes
o Er zijn 12 rollen bepaald waarin de rechten in zijn vastgelegd. De
organisatiebeheerders beheren de rollen op organisatieniveau en kunnen
optionele rechten per rol aanpassen. LFB beheert de rollen op landelijk niveau.
Veldnamen wijzigen of velden onzichtbaar maken
o Na het aanmaken van een nieuw veld in een pagina kan deze gewijzigd en
onzichtbaar gemaakt worden.
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1.2 Zichtbare fase – Grip van geïmporteerde pagina’s partners
De Grip of Fase status van een geïmporteerd situatiebeeld of pagina is nu zichtbaar.
Binnen LCMS suite is gekozen voor eenduidige weergave van Grip of Fase en de herkomst van de
pagina.
De pagina wordt als volgt genoteerd: Gastpagina uit activiteit – DOMEIN – Grip/Fase
geïmporteerde pagina – Naam activiteit – Naam Pagina.

1.3 Grafisch beeld zichtbaar in situatiebeeld van derden
Grafisch beeld in situatiebeeld van de geïmporteerde pagina kan meegenomen worden, zodat het
totale beeld zichtbaar is. Het geïmporteerde situatiebeeld inclusief het grafisch beeld is identiek als
het situatiebeeld met grafisch beeld van de bronactiviteit.
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1.4 Als er geplot wordt en er wijzigt niets in tekst dan komt de
activiteit bovenaan de lijst
Zodra er een wijziging in plot plaatsvindt bij de volgende acties komt de activiteit bovenaan de lijst
met activiteiten te staan:

Aanpassen "laatst
gewijzigd?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Actie:
Bij het opslaan/publiceren
Bij het wijzigen/ verwijderen van een laag
Het aanpassen van de windroos
Het aanpassen van het situatiebeeld
Het maken of aanpassen van een scenario
Het verzenden van rij- of meet opdrachten
Toevoegen WMS/WFS

In het journaal wordt een generieke tekst gelogd na het opslaan van één of meerdere wijzigingen in
plot.
NB. De activiteit komt bovenaan de lijst met activiteiten te staan mits er wordt gefilterd op “laatst
gewijzigd”.

1.5 In plot behoefte aan een knop voor -stap terugAls een gebruiker per ongeluk een symbool e.d. verplaatst dan kan deze met de knop met pijltjes 5
stappen maximaal terug (undo) en vooruit (redo) worden gezet. De sneltoetsen Ctrl-Z (undo) en
Ctrl-Y (redo) zijn hier ook voor beschikbaar.
De stappen terug en vooruit zijn alleen voor wijzigingen attributen op:
Object

Acties

Undo

Redo

Icoon

plaatsen, verplaatsen, verwijderen

Ja

Ja

Label

plaatsen, verplaatsen, wijzigen, verwijderen

Ja

Ja

Lijn

plaatsen, verplaatsen, wijzigen, verwijderen

Ja

Ja

Cirkel

plaatsen, verplaatsen, wijzigen, verwijderen

Ja

Ja

Rechthoek

plaatsen, verplaatsen, wijzigen, verwijderen

Ja

Ja

Sectormal

Ja

Ja

Ja

Ja

Gasmal

plaatsen, verplaatsen, wijzigen, verwijderen
plaatsen, verplaatsen, handmatig wijzigen,
verwijderen
plaatsen, verplaatsen, handmatig wijzigen,
verwijderen

Ja

Ja

Spline

plaatsen, verplaatsen, wijzigen, verwijderen

Ja

Ja

Foto

plaatsen, verplaatsen, verwijderen

Ja

Ja

Vuurhaard
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1.6 Instanties van LCMS waar geen toegang voor is toch (grijs) laten
zien bij login
Gebruiker ziet de domein-iconen waar de gebruiker wel en geen toegang tot heeft.
De domein-iconen waar de gebruiker toegang tot heeft behouden hun huidige kleurstelling en
staan vooraan. De domein-iconen waar de gebruiker geen toegang tot heeft staat uit met een grijze
kleur. De tekst “Selecteer een applicatie” is aangepast naar “Selecteer een applicatie waar je
toegang tot hebt (de gekleurde)”.

1.7 Grafisch beeld ook inzoomen bij gekoppelde activiteit
Er wordt ingezoomd op de tekening van de gekoppelde activiteit, ook als de activiteit in plot geen
eigen tekenlaag heeft toegevoegd.

8/14

1.8 Implementeren gedragsregels LCMS
De link naar de gedragsregels staat bij inloggen vermeldt, zodat duidelijk is dat bij inlog van LCMS
je hiermee akkoord gaat.

Bij het wijzigen van het wachtwoord moet de gebruiker een vinkje plaatsen voor het lezen en
akkoord gaan van de gedragsregels. De link naar de gedragsregels staat ook aangegeven.
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1.9 Rechten 2.0 Rollen in plaats van vinkjes
De organisatiebeheerder ziet in

naast “Gebruikers” en “Profielen” ook “Rollen”.

Onder de knop rollenlijst zitten alle rollen die afgestemd zijn in de kruisjeslijst.

Het rolgewicht staat erin, zodat duidelijk zichtbaar is hoe de rechtenstructuur in elkaar zit.
Als je op het icoon onder acties klikt staan de rechten per rol vermeldt en de optionele rechten.
Deze staan standaard op uit en kunnen door de organisatiebeheerder aangepast worden naar
definitief ja of nee.
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In de profielenlijst zijn de vinkjes en gemaakte drop down keuzes aangepast naar nu de gekozen
rollen.

Bij profiel bewerken is de rol zichtbaar en kan deze aangepast worden.

In de gebruikerslijst klik je op “gebruiker profielen´ . De rollen staan nu onder het niveau.
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In het inlogscherm is de rol zichtbaar.
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1.10 Veldnamen wijzigen of velden onzichtbaar maken
Na het aanmaken van een nieuw veld kunnen gebruikers deze wijzigen en onzichtbaar maken.
De rechterknop onderaan de pagina “Veld wijzigen” ga je naar de veldpagina.

Achter de velden staat een oogje waar je het veld onzichtbaar, maar ook weer zichtbaar kunt
maken. Om de veldnaam te wijzigen kan op de zichtbare tekst worden geëdit (“inline”).

Bij het opslaan van de wijziging komt er een melding met de volgende informatie:
- Het verbergen van dit veld verbreekt alle mogelijke koppelingen met dit
veld.
- Gebruiker <NAAM GEBRUIKER> is op dit moment dit veld aan het
bewerken.
Na deze melding kan er gekozen worden voor annuleren of doorgaan.
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2 Opgeloste Servicedesk bugs
Onderstaande lijst geeft weer welke bug fixes worden opgeleverd in deze release:
Jira Ticker

Titel

https://ifv-infosys.atlassian.net/browse/SDLCMS-1612

LCMS Mobiel 0-waarden in formulier bij
gasmeetbuisjes

https://ifv-infosys.atlassian.net/browse/SDLCMS-1246

Duidelijkere foutmelding bij veranderen van rol die
geen recht heeft op activiteit

https://ifv-infosys.atlassian.net/browse/SDLCMS-1438

Sneltoetsen Del: voor snel verwijderen tekenobject
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