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Memo aan  

 
BETREFT: Release notes WION Systeem 2.5 

VAN: Ontwikkel- en beheerteam WION systeem Geodan Van den Berg 

AAN: WION Systeem gebruikers 

DATUM: 6 mei 2014 

STATUS: Definitief 

 

Verbetering van de performance van het uploadportaal (invulling wens WION gebruikersgroep) 

Binnen het uploadportaal duurde het proces van het weergeven van de datasetstatistieken erg lang. Door 

een aanpassing in het uploadportaal worden de statistieken nu sneller getoond, daarmee is de performance 

van het uploadportaal verbeterd. 

 

Dynamische implementeren  van eisvoorzorgsmaatregel-brieven (invulling wens WION gebruikersgroep)  

Binnen de laatste versie van het WION Systeem was het al mogelijk om de bijlagebrieven op een aantal 

onderdelen dynamisch te laten invullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de adresgegevens van de aanvrager 

en het Klicnummer. De door het WION Systeem geleverde brief wordt daarmee gepersonaliseerd, en direct 

gericht aan de aanvrager van de Klic-melding. Binnen versie 2.5 is het nu ook mogelijk om een 

eisvoorzorgmaatregel-brief dynamisch te laten vullen. 

 

Dynamisch implementeren van aandachtsgebiedenbijlagen (invulling wens WION gebruikersgroep) 

Binnen versie 2.5 is het naast het dynamisch vullen van eisvoorzorgmaatregel-brieven nu ook mogelijk om 

de aandachtsgebiedenbijlagen dynamisch in te vullen. 

 

Tonen van aantal/lengte in de uploadstatistieken voor IMKL-thema Petrochemie 

Bij het uploaden van een nieuwe dataset werden voor het IMLK-thema Petrochemie geen statistieken 

getoond. In versie 2.5 is deze bug opgelost. 

 

Het tonen van kabelbed-lijnen in de uploadstatistieken 

Bij het uploaden van een nieuwe dataset werden voor kabelbed-lijnen geen statistieken getoond. In versie 

2.5 is deze bug opgelost. 

 

Correcte weergave ‘belang/geen belang’ in de telrapporten dag/maand/jaar 

Bij het aanmaken van een rapport op basis van ‘belang/geen belang’ werden wel de juiste lijst-rapporten 

gemaakt maar de tel-rapportages (aantal meldingen per jaar/maand/dag) toonde het totaal aantal 

meldingen. En niet op basis van belang/geen belang. In versie 2.5 is dit opgelost. 

 

Het correct tonen van de verwerkingslog 

Bij het onderdeel ‘meldingen zoeken/Klicnummer’ is het mogelijk om de verwerkingslog van de betreffende 

Klic-melding op te vragen. 

 

  
 

Deze functionaliteit werkte eerder niet naar behoren. In versie 2.5 is dit opgelost. 
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