Tools, tips, tricks: handige weetjes
Wanneer het meeste werk gebeurt in ArcGIS Desktop, kunnen juist de kleine handige weetjes
een groot verschil maken. Er zijn veel instellingen waarmee het gebruik is aan te passen aan
persoonlijke wensen. Allemaal om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen. 5
handige tips worden gegeven die kunnen helpen bij de dagelijkse werkzaamheden. In deze
Tools, Tips & Tricks: handige weetjes.

Weetje I: overschrijven
Eén van de eerste aanpassingen die ik die in ArcGIS Desktop doe, is het mogelijk maken om
bestanden te overschrijven. Het overschrijven van een featureclass zorgt ervoor dat je data opgeruimd
blijft. In ArcGIS Pro is deze optie onder Project, Geoprocessing te vinden.

Deze optie is in ArcMap te vinden bij de Geoprocessing Options…; onder Geoprocessing.

Weetje II: zichtbaar?
De laatste jaren komen er steeds meer grote databestanden tot onze beschikking, denk aan de BRT,
BAG, et cetera. Het toevoegen van deze lagen op kleine schaal leidt vaak tot wachten tot de kaartlaag
helemaal is geladen, terwijl je vaak maar een specifiek deel wilt zien. Een optie die je kan uitvinken is
‘Make newly added layers visible by default’. Deze optie zorgt ervoor dat een nieuw toegevoegde
kaartlaag standaard uit staat en dus niet wordt getoond. Dit geeft je de mogelijkheid om eerst in te
zoomen op het gebied dat je wilt zien, voordat de data geladen wordt. In ArcGIS Pro is deze optie te
vinden onder Map and Scene.

In ArcMap is deze optie te vinden onder Customize, ArcMap Options…, General tab.

Weetje III: muiswiel
Het gebeurt mij met enige regelmaat dat ik inzoom wanneer ik wil uitzoomen en uitzoom wanneer ik wil
inzoomen. Hierin ben ik niet alleen. Ook deze instelling is naar eigen wens aan te passen. In ArcGIS
Pro is deze optie vinden onder Navigation.

In ArcMap ga naar Customize, ArcMap Options.., General tab en onder ‘Mouse Wheel and Continuous
Zoom\Pan Tool’ staan de instellingen van de muiswiel. Bepaal zelf wat de kaart doet wanneer je het
muiswiel gebruikt.

Weetje IV: basiskaart
Een ArcGIS Pro-project wordt altijd geopend met de standaard basiskaart van je organisatie. Je kunt
aanpassen dat ArcGIS Pro opstart met een andere basiskaart of helemaal geen basiskaart. Ga naar
Map and Scene en kies je eigen basiskaart. ArcMap start niet op met een basiskaart en heeft daarom
deze optie niet.

Weetje V: thema
En gewoon omdat het kan (en omdat je het prettig vindt werken), verander je het kleurthema naar Dark
wanneer je dit mooi vindt. Deze optie zit alleen in ArcGIS Pro (vanaf 1.4). Ga naar General, Personalize
om deze optie aan te passen.

Extra tip
Deel je template met je collega’s via ArcGIS Online of een netwerkfolder.
Een template kan je maken met alle licentieniveaus van ArcGIS Desktop.

Aanvullende informatie
Heeft u vragen? Of heeft u nog een tip voor een tool? E-mail naar contact@esri.nl.
Het is mogelijk om een training te volgen, ga daarvoor naar het complete opleidingsaanbod.

