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Ophalen van RINEX-data middels de 06-GPS RINEX Webservice 
 

 

Vooraf dient u een inlognaam en wachtwoord aan te vragen bij 06-GPS middels het 

Aanmeldingsformulier voor 06-GPS RINEX Webservice welke is te downloaden op onze website 

onder Tarieven en Aanmeldingen. Ook de geldende tarieven kunt u hier vinden. 
 

 

• Open op de www.06-gps.nl website de pagina  Diensten 

– RINEX-data middels het menu links aan de zijkant. 

 

• Start de 06-GPS RINEX Webserver door op Start 06-

GPS RINEX Webserver of het schermvoorbeeld te 

klikken. 

 

• In het scherm van de webserver dient u als eerste 

handeling linksboven te kiezen voor het type RINEX-

data dat u wilt ophalen: 

 

A RINEX-data van basisstation(s) 

 

B RINEX-data van een Virtual Reference 

Station (VRS) 

 

-    Download-blokkering opheffen. 
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A             RINEX-data van basisstation(s) 
 

• Selecteer RINEX links boven de lijst met basisstations. 

 

• Selecteer de basisstation(s) waarvan RINEX-data nodig is in 

de lijst linker kolom of door de stip van de betreffende 

station(s) in de kaart aan te klikken. 

 

• Dubbelklikken op de stip van een station in de kaart geeft een 

selectie van alle stations binnen een straal van een bepaalde 

diameter (km). De selectiestraal wordt middels een extra 

cirkel weergegeven. De afstand/diameter van de selectiestraal 

kan aangepast worden door deze met de muis groter of kleiner 

te slepen. Het vakje onderaan het scherm geeft het slechts de 

grootte van de grafisch ingestelde cirkel aan, invoer van een 

getal is wel mogelijk maar wijzigt niet de straal. 

 

• De knop Delete Selection maakt de selectie ongedaan. 

 

• Klik op Next >>. 

 

 

• Controleer of de juiste station(s) is/zijn geselecteerd. 

 

• Klik op Next >>. 

 

 

• Stel het juiste interval in (1.0 of 5.0 of een veelvoud van 5.0 

seconden!), datum en tijd in en selecteer eventueel 

GLONASS. 

 

• Klik op Next >>. 

 

 

• Controleer of de beschikbaarheid (Availability) voldoende is 

voor uw toepassing. 

 

• Klik op Next >>. 
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• Selecteer de gewenste data formats en compressiemethode. 

 

• Klik op Next >>. 

 

 

             Authentificatie: 

• Voer een eigen projectnaam in. Deze projectnaam moet uniek 

zijn, de projectnaam word de naam van het zip-bestand met  

de gevraagde data, de data-bestanden krijgen een naam 

opgebouwd uit de naam van het station en het gps 

dagnummer, de projectnaam vindt u ook terug op uw factuur. 

 

• Gebruikersnaam en Password krijgt u van ons toegezonden na 

aanmelding middels het RINEX Webserver formulier op onze 

website. 

 

• Klik op Next >>. 

  

• Wacht even en klik op refresh tot het betreffende project op 

status Ready staat. Niet refreshen doet het project op 

Processing blijven staan. Te vaak te vlug achtereen refreshen 

kan de applicatie doen vastlopen! 

 

• Selecteer dan het project en klik op Download now. Bij 

sommige netwerk-beveiligingen moet u daarbij de cntrl toets 

ingedrukt houden. Ook kan het zijn dat de download volledig 

geblokkeerd word. Dit kan u tijdelijk opheffen. Hoe dit te 

doen staat in Download-blokkering opheffen achteraan deze 

hanleiding. 

 

• E-mail verzending wordt niet ondersteund. 

 

 

• Bestand downloaden middels opslaan en vervolgens 

unzippen. 

 

• U  kunt nu terugkeren naar het beginscherm en een volgende 

set RINEX-data ophalen of de applicatie afsluiten. 
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B             RINEX-data van Virtual Reference Station (VRS) 
 

• Selecteer Virtual RINEX links boven de lijst met 

basisstations. 

• Dubbelklik op een willekeurige plaats in de kaart zodat er een 

rood driehoekje komt te staan. 

• Pas onderaan de invoergetallen voor de coördinaten en de 

hoogte aan. Dit kan in 4 decimalen ingevoerd worden. Als de 

hoogte onbekend is voer dan 50 m in. 

• Klik op Next >>. 

 

• Controleer of de coördinaten en de hoogte kloppen. 

• Klik op Next >>. 

 

• Stel het juiste interval in (1.0 of 5.0 of een veelvoud van 5.0 

seconden!), datum en tijd in en selecteer eventueel 

GLONASS. 

 

• Indien u GLONASS gebruikt, selecteer dan ook de juiste 

GLONASS bias door het merk van uw GPS-ontvanger te 

selecteren in het drop-down menu. 

• Klik op Next >>. 
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• Selecteer de gewenste data formats en compressiemethode. 

• Klik op Next >>. 

 

             Authentificatie: 

• Voer een eigen projectnaam in. Deze projectnaam moet uniek 

zijn,  de projectnaam word de naam van het zip-bestand met  

de gevraagde data, de eerste 4 karakters vormen de eerste 4 

karakters van de data-, de filenaam vindt u ook terug op uw 

factuur. 

• Gebruikersnaam en Password krijgt u van ons toegezonden na 

aanmelding middels het RINEX Webserver formulier op onze 

website. 

 

• Klik op Next >>. 

 

• Wacht even en klik op refresh tot het betreffende project op 

status Ready staat. Niet refreshen doet het project op 

Processing blijven staan. Te vaak te vlug achtereen refreshen 

kan de applicatie doen vastlopen! 

 

• Selecteer dan het project en klik op Download now. Bij 

sommige netwerk-beveiligingen moet u daarbij de cntrl toets 

ingedrukt houden. Ook kan het zijn dat de download volledig 

geblokkeerd word. Dit kan u tijdelijk opheffen. Hoe dit te 

doen staat in Download-blokkering opheffen achteraan deze 

handleiding. 

• E-mail verzending wordt niet ondersteund. 
 

• Bestand downloaden middels opslaan en vervolgens 

unzippen. 

• U  kunt nu terugkeren naar het beginscherm en een volgende 

set RINEX-data ophalen of de applicatie afsluiten. 
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               Download-blokkering opheffen 
 

• Als het downloaden ook met de ctrl knop niet wil starten  kan 

het noodzakelijk zijn in het startscherm van de webserver de 

(Explorer) download blocking tijdelijk uit te schakelen door 

op de bovenaan verschenen gele balk te klikken en Bestand 

downloaden te selecteren. 

 

• Klik op OK in het java applet window. 

 

• Klik op Existing jobs linksonderaan. 

 

• Hierna herhaald u de authentificatie, selecteerd u het juiste 

project en herhaald de download procedure. 

 

 

 

 


