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ASTRID GeoPortal is een toepassing die de gebruikers 
hulpmiddelen voor raadpleging en communicatie biedt 
op basis van cartografische gegevens. 

 D e gebruiker kan de kaarten aanvinken die hij wil zien, apart 

maar ook in verschillende lagen boven elkaar, met aanpas-

bare transparantie. Het gaat deels om webservices en deels om 

kaarten die beschikbaar zijn op de centrale ASTRID server.

 VOOR WIE?
 _  voor alle CIC’s en HC112/100 die gebruik maken  

van de CAD-technologie 

 _ voor de lokale LCT’s en andere hulpdiensten:  

Line Connected GeoPortal

 _ voor de mobiele gebruikers via Blue Light Mobile, in beveilig-

de modus (VPN). Compatibel met iOS, Android en Windows: 

GeoPortal Mobile

 VOORDELEN
 _ Intuïtieve interface 

 _ Automatische updates: bij de webservices wordt automa-

tisch de recentste kaart geraadpleegd. Er worden regelmatig 

nieuwe cartografische bronnen toegevoegd.

 _ Schetsfunctie: de gebruiker kan op een kaart een schets 

maken, bijvoorbeeld bij een evenement of een crisis, en die 

dan delen met anderen.

 _ Er kan gezocht worden met verschillende filters en cartogra-

fische lagen. Allerlei points of interest zijn beschikbaar.

 _ Meting van oppervlaktes en afstanden.

 _ De mobiele toepassing kan ook offline worden gebruikt. 

Dank zij de koppeling met de GPS kan de gebruiker zijn eigen 

positie op de kaart zien.

  HOE KRIJGT U TOEGANG 
TOT DE DIENST?

Gelieve contact op te nemen met uw ASTRID a dviseur om een 

licentie- en toegangsaanvraag in te dienen.

Het is op verzoek mogelijk om de toegang van één enkele gebrui-

ker te laten schrappen in een user account die verscheidene 

licenties omvat.

Line Connected GeoPortal:
 _ De accounts aanmaken in het GeoPortal platform

 _ De toegang via de firewall naar de GeoPortal 

web- toepassing openen

Via Blue Light Mobile – 
GeoPortal Mobile:
Het “GeoPortal” profiel moet op de SIM-kaart geactiveerd worden 

via het Blue Light Mobile abonnementsformulier:

 _ GeoPortal Mobile (VPN modus met internettoegang). In dit 

geval zijn alle functiemogelijkheden in GeoPortal toegankelijk.

 _ GeoPortal Mobile (VPN modus zonder internettoegang).  

In dit geval zijn alle functiemogelijkheden in GeoPortal toe-

gankelijk, met uitzondering van Google Street View en het 

afdrukken van plannen met de kaartachtergrond van het NGI 

(topografische kaart).

PRIJS

Aankoop van de  

GeoPortal licentie

€ 356 excl. BTW

Jaarabonnement per gebruiker € 61 excl. BTW/jaar

De prijzen worden eenmaal per jaar in januari geïndexeerd.

Voor de GeoPortal Mobile oplossing: 
Het type Blue Light Mobile abonnement hangt af van het gebruik: 

 _ Intensief gebruik =  

15 Gb per maand voor een gebruik 24u/24-7d/7

 _ Gemiddeld gebruik =  

6 Gb per maand voor een gebruik van 8u per dag

 _ Matig gebruik =  

3 Gb per maand voor een gebruik van 3u per dag

De prijzen van de Blue Light Mobile abonnementen zijn 

beschikbaar op www.astrid.be

Voor de Line Connected GeoPortal oplossing:
De kostprijs van de oplossing zal afhangen van het bestaan van 

een verbinding (LCT of XML to Fire) en van het gewenste aantal 

gelijktijdige gebruikers, aangezien dit aantal bepalend is voor 

het type lijn.

Het scenario moet worden bepaald tijdens een technisch bezoek 

ter plaatse waarna er een prijsopgave zal worden bezorgd. Neem 

gerust contact op met uw ASTRID adviseur voor een offerte.

 SERVICE LEVEL AGREEMENT
 _ Voor de GeoPortal dienst geldt er een 24/7 toezicht 

(probleemoplossing in hoogstens 24u).

 _ End-to-end bewaking van de connectiviteit door het ASTRID 

Service Centre


