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Hallo Kay,

Tom Carron vermelde het al kort in zijn mail van 10/4:
P.S.: Laura zal je nog wat info doorsturen ivm een vreemd gedrag waar bij sommige wmslagen van
agiv de legende niet meekomt. We vermoeden dat dit iets is van qgis zelf en niet de plugin. Kan je
dat eens checken? Indien zo, is er dan een manier om dit bij qgis te positioneren?

Hierbij de concrete info:
(mails van klanten):

Bij het toevoegen via nietGeopuntplugin krijg je geen legendes..

En:
geachte
Ik ben, als consulent/dienstverlener, intensief gebruiker van (opensource) Quantumgis (huidige
versie Valmiera 2.2) en stel vast dat de WMS services van Geopunt (of agiv demosites) niet toelaten
om een legende weer te geven bij de kaart.
Deze dienst is wel beschikbaar in bvb de wms services die Brussel aanbiedt

(http://wms.ibgebim.be/cgibin/ibgewms.exe?langtype=2067)
Volgens de Quantumgisdocumentatie is dit ook geïmplementeerd in het programma. ook andere
Kan hiervan een oorzaak geduid worden/oplossing gevonden worden ? Heeft het te maken met
instellingen op de server ?
Via de metadata kan de url van de legende wel achterhaald worden maar dit is niet echt praktisch.
Deze beperkingen staan een praktisch gebruik erg in de weg.
Graag een reactie aub.
steeds beschikbaar voor meer info

en:
Tom
ik had dit probleem ook bij de oudere versies van qgis
vanuit qgis via browser wms lagen bijvoegen geeft geen legende (zie oqa laatste lijn in vb hieronder
met ageopuntplugin lukt het bij sommige lagen
kan dit nagegaan worden voor alle lagen ?
kan het inladen via de qgis browser eventueel ook aangepast worden vermits dit veel vlotter kan
verlopen op zo'n wijze
het lukt niet bij bvb de landbouwgebruikspercelen 2013 , 2012 ...
sommige lagen van het gewestplan lukken wel bvb atlas woonuitbredingsgebieden zis ok andere dan
weer niet
zie bijgevoegd voorbeeld
in alle geval reeds hartelijk bedankt  er is een duidelijke vooruitgang

En het onderzoek van de AGIV IT mensen die met webservices bezig zijn:

Laag toevoegen via normale procedure
http://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dovpub/Boringen/ows?SERVICE=WMS&REQUEST=
GetCapabilities
laag boringen
http://www.dov.vlaanderen.be:80/geoserver/dovpub/Boringen/ows?service=WMS&request=
GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=Boringen
in capabilities staat bovenstaande als legendurl
http://www.dov.vlaanderen.be:80/geoserver/dovpub/Boringen/ows?service=WMS&request=
GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=
Boringen&&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&SLD_VERSION=1.1.0&REQUEST=GetLegendGraphic&
FORMAT=image/png&LAYER=Boringen&STYLE=Boringendeze legendurl wordt gevraagd: QGis gaat ervan
uit dat er nog geen parameters in de url staan, geoserver heeft daar geen probleem mee
Legende wordt getoond

Ook via gewone procedure
http://geo.agiv.be/ogc/wms/product/inbo?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Laag bwk1 toevoegen
http://geo.agiv.be/ogc/wms/product/INBO?request=GetLegendGraphic%26version=1.
3.0%26format=image/png%26layer=BWK1Zone
Legendurl in capabilities, maar legende wordt niet gevraagd en dus ook niet getoond, en dus ook geeb
foutmelding. Waarom? QGis beslist dit

Toevoegen BWK1 via geopunt plugin.
Legende wordt wel gevraagd maar geeft fout omdat de parameters toegevoegd worden en er dubbel inzitten
http://geo.agiv.be/ogc/wms/product/INBO?request=GetLegendGraphic&version=1.3.
0&format=image/png&layer=BWK1Zone&&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&SLD_VERSION=1.1.0&
REQUEST=GetLegendGraphic&FORMAT=image/png&LAYER=BWK1Zone&STYLE=default
Dit is een QGIS probleem.
De legendurl kan gebruik maken van getlegendgraphic, maar kan ook een statische pagina of image zijn.
We zouden die url zonder parameters in de capabilities kunnen stoppen, maar dan zal geen enkele andere
client (inclusief geopunt) de legende kunnen tonen. Ik ga ervan uit dat dat niet de bedoeling is

Kan jij laten weten of dit reeds een gekend probleem is bij QGIS?

Alvast bedankt
Vriendelijke groeten
Laura
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