
Een geavanceerd en tevens laagdrempelig informatiesysteem voor de hele 
organisatie, dat het vinden van de attributen (en locaties) van objecten centraal stelt. 

Vind alle relevante documenten bij een object 

MY-LEX Maps® is een geavanceerd en tegelijkertijd laagdrempelig informatie-systeem 
voor de hele organisatie, dat het vinden van de attributen (en locaties) van objecten 
centraal stelt. Daarnaast biedt MY-LEX Maps® voor het eerst de mogelijkheid om met 
een druk op een knop, alle relevante interne en externe informatie over een bepaald 
object te vinden en geografisch gepresenteerd te krijgen. 

Vind een object 
MY-LEX Maps® presenteert de door u 
gezochte objecten in een trefferlijst of op de 
digitale kaart. 

Vind attributen 
Voor ieder object presenteert het systeem 
vervolgens de attributen (beginnend met 
primair metadata informatie) behorend tot 
dat object. 

Gerelateerde documenten vinden 
MY-LEX Maps® biedt veel meer dan alleen het vinden en tonen van objecten. Dankzij 
speciaal ontwikkelde technologie, is het nu voor het eerst mogelijk om alle relevante 
interne en externe informatie automatisch te koppelen aan een bepaald object. 
Hiervoor hoeven de originele brondocumenten geen geometrische metadata te 
bevatten. Zo krijgt u met een druk op de knop toegang tot alle gerelateerde wet- en 
regelgeving en richtlijnen maar ook technische tekeningen, foto’s en 
onderhoudsvoorschriften met betrekking tot bijvoorbeeld een gemaal, zendmast of 
brug.Maak van de zoekbalk op uw publieke website een krachtige tool voor uw 
bezoekers! 
Veel reguliere websites bevatten een zoekveld waarmee binnen (het CMS van) de 
website gezocht kan worden. Als resultaat worden paginalinks weergegeven die het 
gezochte woord (of een woordcombinatie) bevatten. MY-LEX WebFinder® maakt van 
het bestaande zoekvenster op een website of portaal, een krachtige zoekoplossing. 
Het product voegt intelligente functies toe om het vinden van de juiste informatie op 
uw website voor uw burgers en bezoekers sneller en gebruiksvriendelijker te maken. 
Bovendien biedt MY-LEX WebFinder® de mogelijkheid om meerdere bronnen 
gelijktijdig te doorzoeken naast het CMS van uw eigen website. 



Combinatie van MY-LEX Maps® en MY-LEX Overheid® 

Ook MY-LEX Overheid® profiteert optimaal van de MY-LEX Maps® implementatie. De 
geometrische kennis vanuit MY-LEX Maps® wordt door MY-LEX Overheid® gebruikt 
om de relevante externe documenten in uw werkgebied hoger te ranken zodat uw 
zoekresultaat nog specifieker wordt. 


