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1 Controles uitvoeren

1.1

Opstelling en verkeersbord selecteren

Om te starten met het controleren van een opstelling klik je een verkeersbordopstelling in
eigen beheer aan op de kaart (roze). Bovenaan links verschijnt een pop-up met meer
informatie over deze opstelling:
•
•
•
•

De locatie
Datum laatste wijziging
Datum controle op terrein
Een lijst met de aanwezige borden en aanzichten
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Na een klik op “Start controle” kan je aan de slag gaan met het controleren van de borden op
de opstelling. Door op de lijst met verkeersborden te klikken kan je kiezen op welke borden je
een controle wil uitvoeren. Je kan één of meerdere borden selecteren, standaard worden alle
borden tegelijk gecontroleerd (volledige opstelling).

Bij “Status” kan je het resultaat van de controle aangeven.
•
•
•

“geen actie nodig”: het bord of de opstelling op terrein is identiek aan de gegevens in
de toepassing
“te wijzigen”: het bord of de opstelling komt niet overeen met de realiteit en er moet
iets gewijzigd worden in de toepassing
“te verwijderen”: het bord of de opstelling in de databank is niet (meer) aanwezig op
terrein

Daaronder kan je nog iets noteren bij “Opmerking”, deze tekst zal zichtbaar zijn bij de
verwerking van de controle in Verkeersborden.Vlaanderen.
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1.2

Toevoegen van een foto

Aan de rechterkant van het controlescherm is het mogelijk om een foto toe te voegen. Door op
het fototoestel te klikken zal de camera van je tablet automatisch geopend worden en kan je
direct een foto maken. Daarnaast kan je ook een bestaande foto uploaden met het afbeelding
icoon.

Na het toevoegen van een foto zal er gevraagd worden om het juiste aanzicht te selecteren (niet
van toepassing indien de opstelling maar 1 aanzicht heeft).

Er zal een pop-up scherm verschijnen waarin u kan selecteren bij welk aanzicht (en bord) de
betreffende foto behoort.
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Het bijbehorende aanzicht kan naderhand steeds gewijzigd worden door op het symbool van
het aanzicht linksbovenaan een foto te klikken. Foto’s kunnen verwijderd worden indien deze
niet meer correct zijn. Klik een foto aan en klik daarna op “verwijderen”.
Let op: deze acties bepalen welke foto’s zichtbaar zullen zijn in Verkeersborden.Vlaanderen na
verwerking van de controle. Eventuele foute foto’s verdwijnen uit de toepassing en de nieuwe
foto’s komen in de plaats.
1.3

Status “geen actie nodig”

De eenvoudigste optie vindt plaats wanneer de opstelling op terrein overeenkomt met de
situatie in de toepassing.
Bij “Status” duid je aan dat er “geen actie nodig is”. Je kan eventueel nog nieuwe foto’s
toevoegen.

Na klik op “Verstuur” verdwijnt het controlescherm en wordt de kaart opnieuw zichtbaar.
Onderaan verschijnt een melding dat de controle succesvol is verstuurd.

Het symbool van de opstelling op de kaart wordt nu omringd door een stippellijn

.

Waarom is het belangrijk om te bevestigen dat opstellingen correct zijn in de databank? Ten
eerste krijg je op kaart een overzicht van alle gecontrolleerde opstellingen. Ten tweede zal de
opstelling ook een recente “datum controle op terrein” krijgen. Zo kan je op een later tijdstip
nagaan welke opstellingen je reeds gecontroleerd hebt.
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1.4

Status “Te wijzigen”

Wanneer er een wijziging nodig is bij een verkeersbordopstelling kan u deze een status “te
wijzigen” geven.

Dit kan men doen voor één bord of de gehele opstelling. Dankzij een nieuwe foto kan de juiste
terreinsituatie gedocumenteerd worden. Verder kan er in het veld “Opmerking” aangegeven
worden wat er gewijzigd moet worden. Na klik op “Verstuur” zal de opstelling getoond worden
met stippellijn.
1.5

Status “Te verwijderen”

Wanneer een deel van de borden of een gehele opstelling niet meer aanwezig is op terrein
kunnen deze aangeduid worden met de status “te verwijderen”.

Indien je maar een deel van de borden wenst te verwijderen dient u de betreffende borden te
selecteren zoals uitgelegd in 1.1. Let op: standaard zijn alle borden geselecteerd, zonder
aanpassingen zal de gehele opstelling verwijderd worden.
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2 Controles verwerken

2.1

Controles op terrein in Verkeersborden. Rechtsbovenaan in de takenbalk van de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen vind je de
knop
. Na klik op deze knop verschijnt er een scherm met alle controles
Vlaanderen
uitgevoerd op opstellingen in jouw beheer.

Voor elke opstelling wordt de volgende informatie weergegeven:
•
•

Locatie van de opstelling
Gecontroleerde borden
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•
•
•
•
•
•

Beheerder van de opstelling
Welke status er is meegegeven bij de controle voor de hele opstelling of per bord
Datum van de controle
De actie die ondernomen kan worden om de controle te verwerken
De gebruiker die de controle heeft uitgevoerd op terrein
Opmerkingen en foto’s

De acties zijn specifiek voor elke status en kunnen uitgevoerd worden door op de
bijbehorende knop te klikken (dit wordt hierna verder uitgelegd). Met de zoomknop
je de betreffende opstelling van dichterbij bekijken.

kan

Je kan de lijst sorteren op de velden “Beheerder van opstelling”, “Status” en “Datum actie”.
Zo kan je bv eerst alle controles met de status “geen actie nodig” verwerken.
Door middel van deze uitvallijst:
kan er gefilterd
worden op gebruiker. In de lijst komen alle namen voor van gebruikers die controles hebben
gedaan met MOVIN’ binnen je organisatie. Dit kan bv handig zijn als er meerdere personen
binnen je organisatie controles uitvoeren op terrein, en je enkel jouw controles wil
verwerken.
Het is ook mogelijk om een niet correcte controle te verwerpen
. Selecteer
hiervoor één of meerdere controles aan de hand van de checkbox icoontjes. Deze controles
zullen meteen verdwijnen uit de lijst en niet meer zichtbaar zijn in MOVIN’ als opstelling met
controle.
2.2

Status “geen actie nodig”

Controles met de status “geen actie nodig” zijn op 1-2-3 verwerkt, er zijn immers geen
wijzigingen nodig. Eventuele nieuwe foto’s zijn zichtbaar aan de rechterkant van de Controles
op terrein pop-up. Bij klik op
zal de opstelling in MOVIN’ de status “Controle recent
verwerkt” krijgen, wordt de datum controle op terrein aangepast en worden de foto’s
geactualiseerd.
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2.3

Status “te wijzigen”

Voor controles met de status “te wijzigen” moet de betreffende opstelling bewerkt worden.
Bij klik op
wordt het “Bewerk opstelling” scherm geopend. Indien de status was toegekend
aan één van de borden op de opstelling zal dit bord ook meteen geselecteerd zijn. Aan de
rechterkant van de Ontwerp tab wordt de foto getoond samen met de opmerking vermeld in
MOVIN’. Zo kan de verwerking snel en efficiënt gebeuren.

De meest recente foto zal altijd als eerste getoond worden. Na het opslaan van de bewerking
zal de controle verdwijnen uit de lijst met controles en wordt de opstelling getoond als controle
recent verwerkt in MOVIN’. Bij deze actie zullen de foto’s gelinkt aan de opstelling
geactualiseerd worden en zal de datum controle op terrein aangepast worden.
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2.4

Status “te verwijderen”

Bij een controle met de status “te verwijderen” is de actie afhankelijk van het feit of de hele opstelling
moet verwijderd worden of één of meerdere borden.
Wanneer de gehele opstelling te verwijderen is zal na klik op
verwijderen te bevestigen.

, een pop-up verschijnen om het

Na bevestiging zal de opstelling verwijderd worden en verdwijnt de controle uit de lijst.
Moeten er enkel bepaalde borden verwijderd worden van een opstelling? Dan verschijnt er na klik op
eerst een gelijkaardige vraag om bevestiging.

Na bevestiging verschijnt het scherm om de opstelling te bewerken, betreffende bord is reeds
verwijderd. Op deze manier kan de gebruiker nog nakijken of de hoogte van de resterende opstelling
nog moet aangepast worden. Na klik op OK zal de aanpassing doorgevoerd worden en wordt de
controle verwijderd uit de lijst.
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