
NGR 3.10.4 Release notes  

Datum: 13-10-2020 

 

De volgende wijzigingen doorgevoerd in de release: 

Metadata Profiel versie 2.1.0 

Metadata Profiel versie 2.1.0 is nu volledig doorgevoerd voor metadata profielen ISO 19115 en 

19119. De volledige beschrijving van deze profielen kan u vinden via:  

- https://docs.geostandaarden.nl/md/mdprofiel-iso19115/  voor datasets 

- https://docs.geostandaarden.nl/md/mdprofiel-iso19119/) voor services 

De wijzigingen ten opzichte van versie 2.0 zijn hieronder beschreven. De protocol waardelijst was al 

in de patch van 18 mei doorgevoerd. 

• Ruimtelijke extent verder specificeert zodat deze minimaal 2 decimalen heeft 

• Taal van de bron in alle gevallen verplicht is in plaats van conditioneel voor data waar taal in 
voorkomt. 

• Als je in het NL profiel het optionele element Temporele dekking gebruikt, moet je dit 
conform INSPIRE vereisten invullen. Voor de begin- of eindtijd die leeg is, moet je een extra 
attribuut opnemen. 

• Bij datasets is distributie informatie altijd verplicht voor INSPIRE (de Nederlandse validator 
controleert hier al op ) 

• applicationProfile komt als optioneel bij het profiel ten behoeve van eenvoudigere data 
service koppeling van INSPIRE data 

• De codelijst voor protocol is aangepast ten behoeve van eenvoudigere data service koppeling 
van INSPIRE data 

Voor metadata van services geldt in versie 2.1.0 dat: 

• Hiërarchie niveau naam en kwaliteitsniveau naam moet voortaan de term service bevatten. 

• Ruimtelijke extent verder specificeert zodat deze minimaal 2 decimalen heeft 

• De codelijst voor protocol is aangepast (patch 18 mei) 

 

Validatie aanroep in de edit functionaliteit en weergave validatie resultaat: 

De validatie aanroep en weergave van INSPIRE Metadata is veranderd. Voor een uitgebreide 
beschrijving zie de FAQ 

Het validatie resultaat in het zoekresultaat van mijn metadata records zal als volgt getoond worden: 

https://docs.geostandaarden.nl/md/mdprofiel-iso19115/
https://docs.geostandaarden.nl/md/mdprofiel-iso19119/
https://www.pdok.nl/documents/1901824/0/FAQ+validatie+in+NGR.pdf


    waarbij het groene icoontje aangeeft wat het validatie resultaat van de validatie 
tegen het Nederlandse metadata profiel is en het icoontje met de ananas het validatie resultaat van 
de INSPIRE validatie aangeeft. 

 

Overgang van Enterprise model versie 3.4 naar versie 3.10.4 

Het NGR is gebaseerd op het enterprise model van Geocat. We zijn van het enterprise model  versie 
3.4 overgegaan naar versie 3.10.4. Naast bux fixes zijn er een aantal kleine  functionele wijzigingen 
doorgevoerd die het gebruik verbeteren. Daarnaast is bij de detail weergave van een WFS metadata 
record de knop verwijderd om deze toe te voegen aan de kaart.  


