TiC NARROW CASTING

MAAKT HET COMPLEXE EENVOUDIG

TiC Narrow Casting
Querykoppeling
De querykoppeling maakt het mogelijk om data op te halen uit een systeem,
om deze vervolgens te visualiseren in TiC Narrow Casting.
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WAT IS EEN QUERYKOPPELING?
De querykoppeling maakt het mogelijk om data op te halen uit een systeem, om
deze vervolgens te visualiseren in TiC Narrow Casting.
VOORBEELDEN VAN KOPPELINGEN/SYSTEMEN
Koppelingen met de volgende platformen / bestandsformaten:
•

Google Spreadsheet

•

PostgreSQL

•

CSV

•

ODBC

•

Microsoft SQL

•

IBM AS400

•

MySQL

•

Oracle

•

BaseSQL

•

RestAPI / SOAP

•

Microsoft Excel

•

XML

•

JSON

(*.xls, *.xlsx, ook encrypted files)

KOPPELINGEN MET ROOSTER-/RESERVERINGSSYSTEMEN
•

Yesplan

•

BrightBooking

•

MyTimeTable

•

Topdesk

•

Zermelo

•

Facilitor

•

GP Untis

•

Planon

•

Magister / School Master

•

Axxerion

•

MS Exchange

•

IDPMS / Hotel Concepts

KOPPELING MET ANDERE SYSTEMEN
•

Gropomotor

•

SAP

•

Google Analytics

•

TIC CRM

•

Qlikview

•

Unit4 - Multivers

•

Div. Telefooncentrales
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WERKWIJZE
De gebruiker/klant maakt een schets van de gewenste weergave op het scherm
(bijv. een PowerPoint sheet of schets op papier) zodat duidelijk is wat de wens is.
Deze schets wordt besproken/gedeeld met TiC Narrow Casting.
Vervolgens moet achterhaald worden hoe de data beschikbaar gesteld wordt.
Indien hier documentatie van is (bijv. API documentatie), dan kan dit voldoende zijn.
In veel gevallen zal er een (telefonisch) gesprek zijn tussen TiC Narrow Casting en
een persoon of pakketleverancier bij de klant, om te achterhalen welke mogelijkheden er zijn. Zie ook volgende paragraaf ‘aanleveren van de data’.
Vervolgens kan TiC Narrow Casting beginnen met het ontwikkelen het template/
widget en van de datakoppeling. Onderdeel van deze ontwikkeling is het ontwerpen
van een widget in de gewenste (huis)stijl. Eventueel kan tijdens het ontwikkel proces ontwikkelt worden op een acceptatie/voorbeeld database/bestand.
AANLEVEREN VAN DE DATA
TiC Narrow Casting gaat ervanuit dat de klant de data aanlevert, omdat hier specifieke kennis van de gegevens of systemen bij de klant voor nodig is, enkele voorbeelden:
-

Bij een koppeling met een (online)bestand (bijv. xml/json/excel/csv):
voorbeelden van de te gebruiken bestanden.

-

Bij een databasekoppeling: in de vorm van één of meerdere query’s,
views, e.d.

-

Bij een API: de bijbehorende documentatie en de benodigde API calls om
de data uit het systeem te halen.

Als het aanleveren niet mogelijk is, zal er onderzoek gedaan moeten worden naar
hoe de data ontsloten kan worden. TiC Narrow Casting kan dit onderzoeken met de
betrokken partijen. In dat geval rekenen we €94,- per uur voor het onderzoek naar
het ontsluiten van de data.
DOORLOOPTIJD
Gemiddelde doorloop tijd vanaf het moment dat de data aangeleverd is tot het moment van opleveren, is 4 tot 6 weken.
KOSTEN:
-

Querykoppeling: €1795,- incl. 1 widget excl. template

-

Extra widgets: Per extra widget €350,-
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EEN AANTAL DOOR ONS GEREALISEERDE VOORBEELDEN

AFBEELDING 1: Tekstuele weergave o.b.v. CSV koppeling

AFBEELDING 2: Staafdiagrammen o.b.v. CSV koppeling

AFBEELDING 3: Cirkeldiagrammen o.b.v. CSV koppeling

AFBEELDING 4: Visuele weergave van behalen target

AFBEELDING 5: Cirkelstaafdiagrammen o.b.v. CSV koppeling

AFBEELDING 6: Tekstuele weergave o.b.v. database koppeling

AFBEELDING 7: Tekstuele weergave o.b.v. database koppeling
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VISUALISATIE VAN DATA IN EEN GRAFIEK, STAAFDIAGRAM.

AFBEELDING 9: Lijndiagram

AFBEELDING 10: Lijndiagram

AFBEELDING 11: Staafdiagram

AFBEELDING 12: Staafdiagram

AFBEELDING 13: Staafdiagram

AFBEELDING 14: Cirkeldiagram

AFBEELDING 15: Halve cirkeldiagram

AFBEELDING 16: Halve cirkeldiagram

STAAT UW GEWENSTE WIDGET ER NIET TUSSEN?
Neem dan contact op met TiC Narrow Casting en vraag naar de mogelijkheden.
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