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IDEOMA Ligplaats
IDEOMA Ligplaats is een zelfstandige database-toepassing om op een overzichtelijke manier de ligplaats-
vergunningen van vaartuigen bij te houden.

Vanuit het hoofdmenu kunt u de gegevenslijsten openen van
de personen, vaartuigen, ligplaatsen en vergunningen. Een
klik op de knop Personen toont de NAW-gegevens van de
eigenaren van de vaartuigen en via Vaartuigen komt u in de
vaartuigenlijst met velden als naam en type (privé of bedrijfs-
matig, woonark of pleziervaartuig etc.), maar ook het schouw-
nummer en het kenteken. De ligplaatsenlijst bevat gegevens
als ligplaatsnummer, straatnaam en naam van het water. In de
vergunningenlijst komen de gegevens van de eerste drie

lijsten samen, zodat zichtbaar
wordt wie bij welk vaartuig
hoort  en waar dit hoort te
liggen. U kunt in alle lijsten
naar hartelust zoeken en fil-
teren op elk veld in de lijst en
de gevorderde gebruiker kan
zelfstandig de meest uiteen-
lopende rapportages maken.

Voor de eerste drie lijsten
geldt bovendien dat door een
dubbelklik in de kantlijn het
vergunningenvenster ver-
schijnt met daarin de vergun-

ning(en) van die per-
soon, dat vaartuig of
die ligplaats waarop de
gebruiker heeft gedub-
belklikt. Hierin ziet u
dan in één oogopslag
de status van de ver-
gunning, het vaartuig
waar het om gaat en
wie de eigenaar is. Het
memoveld toont even-
tuele bijzonderheden
die zich hebben voor-
gedaan bij het afgeven
van de vergunning.

Om tot een betere beeldvorming te komen
kunnen eventuele digitale foto's van de lig-
plaats op het scherm worden getoond.

Volgens de hierboven beschreven opzet kan
het beheer van andere vergunningen ook
heel snel geregeld worden. Wilt u meer
weten, neem dan gerust contact met ons op.


