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Dashboardservices
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Visualisatie toolbox
In de presentatielaag is een scala aan visualisatie
tools opgenomen waarmee situatiespecifiek en op
state-of-the-art wijze informatie gevisualiseerd kan
worden. Tools die het mogelijk maken om op een
snelle manier inzicht en overzicht in onderhanden
trajecten te krijgen en op basis van het combineren
van gegevens proactief te kunnen inspelen op niet
voorziene situaties.
De visualisatietools omvatten:
•

meters, stoplichten, lijsten, grafieken, piecharts;

•

dynamische grafische weergave (customized)
met behulp van SVG (scalable vector graphics);

•
Adapters

Google maps mash ups, “health” dashboards,
event beelden

Diverse adapters zijn ontwikkeld voor importeren
van data. Kernpunt hierbij is dat de glasplaat op uw
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bas.dejong@yourrequest.nl
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