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Hoogheemraadschap De

26 mei 2015

Stichtse Rijnlanden

Aanleiding en proces
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wil inzicht hebben in de ecologische en fysischchemische waterkwaliteit van de door hun beheerde watersystemen. Dit inzicht in zowel de huidige
status als de ontwikkeling daarvan wordt gebruikt voor de verplichte rapportages vanuit de Nederlandse
en/of Europese wetgeving en ter ondersteuning van eigen planvorming en beleidsuitvoering. Een
intensief meetprogramma van fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteitsparameters liggen aan
dit inzicht ten grondslag.
Voor de achterliggende werkprocessen is het zeer wenselijk dat de gegevens afkomstig uit het
meetprogramma van goede kwaliteit en centraal toegankelijk zijn en dat de gegevens eenvoudig
beheerd en opgevraagd kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd middels de ontwikkeling van Ecologisch
en Fysisch-Chemisch informatiesysteem (EFCIS). EFCIS is een product dat HDSR en Nelen &
Schuurmans samen ontwikkelen.
De ontwikkeling van EFCIS is gepland in drie fasen en zal in september 2015 klaar zijn. Na elke fase
komt een nieuwe release van EFCIS beschikbaar, waardoor de medewerkers intensief betrokken zijn bij
de ontwikkeling van de software.
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Opbouw
Met EFCIS richten we ons op een gebruiksvriendelijke toepassing die volledig geschikt is voor het doel:
Ecologische en fysisch-chemische data importeren, valideren, bewerken, visualiseren en exporteren.
In de opzet van de webapplicatie maken we onderscheid in de twee ingangen om met data te werken:
Visualisatie en databeheer. Beide ingangen ‘pluggen in’ op de achterliggende database (middels een
API). Door deze modulaire opbouw wordt het mogelijk om op meerdere bronnen ‘in te pluggen’,
waardoor automatische koppelingen met andere systemen (bijvoorbeeld waterkwantiteit of
toetsingsmodules) ontwikkeld kunnen worden.
De visualisatie van gegevens is georganiseerd in drie schermen, t.w. Tabelscherm, Kaartscherm en
Grafiekscherm. De database is specifiek ingericht om met dit soort data en bijbehorende metadata te
werken.

Mogelijkheden door modulaire bouw
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Gebruikersscherm

Inloggen
Na het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord komt de gebruiker (via een SSO-server) op
de EFCIS webapplicatie. Afhankelijk van de gebruikersrechten (Beheerder of Raadpleger) kan de
gebruiker gegevens zien en/of aanpassen. De slides hierna laten screenshots van de webapplicatie zien
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Navigeren
Aan de linkerzijde (rood omlijnd) geeft de gebruiker de gewenste selectiecriteria op (periode, locatie(s)
en parameter(s). Aan de bovenzijde (paars omlijnd) kiest de gebruiker de gewenste visualisatieoptie
(tabel, kaart of grafiek).

Selecteren
Parameter(s) en locatie(s) kunnen worden geselecteerd als losse parameters/locaties, maar ook als
parametergroepen en locatiegroepen/meetnetten. Binnen het selecteren bestaat ook nog een
zoekfunctie (rood omlijnd)
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Visualisatie in Tabel
Hieronder staat in de Tabel de gemaakte selectie weergegeven (1-1-2011 tot 1-1-2014 voor één
meetnet (GBM met meerdere meetpunten) en één parameter (P totaal).

Visualisatie en analyse in Tabel
De gebruiker kan in de Tabel aangeven welke kolommen hij zichtbaar wil hebben, sorteren en filteren
per kolom op numerieke en alfanumerieke waarden. Hierbij kan > en < gebruikt worden.
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Visualisatie en analyse in Tabel
Alle informatie omtrent een waarneming of een toetsing zijn via het Tabelscherm op te vragen.

Exporteren vanuit Tabel
De gemaakte selectie kan de gebruiker via het Tabelscherm exporteren. Verschillende
standaard exportbestanden zijn al voorgedefinieerd, zoals bestanden voor de Aquokit, QBWat,
Zwemwaterregister en analyse instrumenten zoals AqMad en Excel. De beheerder kan zelf nieuwe
exportbestanden definiëren.
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Visualisatie in Grafiek
De gebruiker kan kiezen uit drie grafiektypen, t.w. x,y-tijdreeks, boxplot en scatterplot.

Visualisatie in Grafiek
Bij weergave als x-y-tijdreeksgrafiek kiest de gebruiker per y-as (twee beschikbaar) welke tijdreeksen er
worden getoond.
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Visualisatie in Grafiek
Per tijdreeks is het mogelijk de lay-out aan te passen (rood omlijnd).

Visualisatie in Grafiek
Zo kan de lijnkleur, lijndikte en lijnstijl worden aangepast.
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Visualisatie in Kaart
Vanuit de gemaakte selectie kan de gebruiker een subselectie maken, die getoond en gekleurd wordt op
kaart. Per kaartbeeld wordt de meest recente waarde van de subgeselecteerde parameter getoond.

Beheerscherm
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Beheer
Een gebruiker met
beheerrechten (hierna
beheerder genoemd) kan
via het Beheerscherm alles
regelen.
Hiernaast staat een
overzicht van de
beschikbare en dus
bewerkbare tabellen.
Met één druk op de knop
kan een record aan een
tabel worden toegevoegd of
worden gewijzigd.

Gebruikersbeheer
De beheerder kan
eenvoudig de gebruikers en
de gebruikersrechten
regelen.
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Gebruikersbeheer

Locatiebeheer
De beheerder kan
eenvoudig nieuwe locaties
toevoegen, bestaande
locaties wijzigen of
verwijderen, en locaties
toevoegen aan meetnetten
of locatiegroepen.
Hierbij is er aandacht voor
domeintabellen zoals KRW
Waterlichaam, KRW status
en Watertype.
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Locatiebeheer

Locatiebeheer
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Locatiebeheer

WNS/Parameterbeheer
De beheerder kan
eenvoudig nieuwe
parameters/waarnemingsso
orten toevoegen, bestaande
wijzigen of verwijderen, en
toevoegen aan
parametergroepen.
Bij het samenstellen van een
WNS is er hulp in de vorm
van domeintabellen, zoals
compartiment,
detectiegrens, eenheid,
hoedanigheid. Deze
domeintabellen zijn ook
door de beheerder aan te
passen.
De status is afkomstig van
de AQUO of TWN.
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WNS/Parameterbeheer

Opnamebeheer
De beheerder kan
eenvoudig handmatig
nieuwe waarnemingen/
opnames/toetsoordelen
toevoegen, bestaande
wijzigen of verwijderen.
Een opname kan worden
voorzien van een
detectiegrens, een
validatiestatus en een
activiteit.
De activiteit biedt ruimte
voor het toevoegen van
metainformatie aan een
opname, zoals
monsterinformatie of
gebruikte methodiek.
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Opnamebeheer

Opnamebeheer
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Importeren
In EFCIS kunnen bestanden met metingen of toetsresultaten handmatig of automatisch (vanaf een FTPserver) worden geïmporteerd. Een aantal standaard importbestanden is al voorgedefinieerd in
zogenaamde ‘mappings’ voor bijvoorbeer iBever- en Ecolimsbestanden, UM AQUO CSV, UM AQUO
XML en toetsresultaten vanuit de Aquokit en QBWat. De beheerder kan zelf nieuwe ‘mappings’
aanmaken.
Valideren
Een aantal basis validatiefuncties zijn standaard ingebouwd, zoals controle op minimum en maximum
grenzen en tijdreekscontrole. Hervalidatie is ook mogelijk en de validatiestatus is herkenbaar voor de
gebruiker.

Overzicht van de kenmerken
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Geschikt en ingericht voor ecologische gegevens zoals macrofyten, macrofauna, fytoplankton en vis
Geschikt en ingericht voor fysisch-chemische gegevens zoals zwemwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit
en grondwaterkwaliteit
Geschikt voor meetgegevens, toetsresultaten en berekende kentallen.
Sluit aan bij de Aquo standaarden (Aquo DS) en de soortenlijst vanuit de TWN
Numerieke en alfanumerieke waarden zijn mogelijk
EFCIS wordt niet lokaal geïnstalleerd, maar is een cloud-oplossing die overal en altijd toegankelijk is via een
webbrowser
Meerdere (50+) gelijktijdige gebruikers mogelijk zonder performance verlies
Grote vrijheid en eenvoud in het databeheer
Veel zaken zijn vrij instelbaar, zoals locatiegroepen, parametergroepen, validatieregels, kentallen,
samengestelde parameters
Gegevens kunnen door de databeheerder worden aangepast, gewijzigd, verwijderd en gevalideerd
Geschikt voor integrale analyses van ecologie en waterkwaliteit
Ruimte voor metadata zoals meetpuntkenmerken, analyse- en bemonsteringsmethoden
Geschikt voor vismonitoring, want EFCIS is ingericht voor het opnemen van bemonsterd oppervlak en de
lengte en gewicht van de vis
Bij EFCIS staat het gebruik centraal. Dus geen gedoe met installatie.
Volledig open source ontwikkeling (dus niet alleen open data, open standaarden, maar volledige source code
is beschikbaar)
Koppelingen met IRIS, GIS, KRW portaal, NDFF, Document Managers zijn mogelijk
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Voor vragen over EFCIS kunt u contact opnemen met:
Jordie Netten
E-mail: Jordie.Netten@Nelen-Schuurmans.nl
Telefoon: 06-52406049
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