
 

1. Datatransformaties 
Binnen de templates kan men in TIC Narrow Casting content items plannen van het type 

Datatransformatie. 

Met een datatransformatie is kan data gevisualiseerd worden. 

Gedacht kan worden aan het visualiseren van Weer / Verkeer / OV info, RSS feeds, Roosterdata, 

KPI’s. 

Enkele voorbeelden: 

 

 



 

 

 



 

 

TiC Narrow Casting heeft enkele standaard datatransformaties ontwikkeld, deze kunnen gedownload 

worden vanaf de volgende url: 

http://software.ticnarrowcasting.nl/Software/TNC%20Widgets.zip  

  

http://software.ticnarrowcasting.nl/Software/TNC%20Widgets.zip


 

2. Importeren van Datatransformaties 
De datatransformaties kunnen binnen TiC Narrow Casting geïmporteerd worden onder 

Templatebeheer (1) > Datatransformaties (2) 

 

Vervolgens klik op Importeren (3). 

Hierna verschijnt een venster waar u de gedownloade datatransformatie kunt selecteren (4), klik 

vervolgens op Openen (5) 

 

Vervolgens kunt u de te importeren template een naam geven, klik vervolgens op OK. 

 

Hierbij is de datatransformatie geïmporteerd, en kunt u deze vinden in de lijst (6) 



 

3. Gebruik van de datatransformaties binnen een template zone: 
Binnen een template kan een zone toegevoegd worden, en daarin een content item. 

Er zijn diverse type content items (hier meer over in de handleiding van de template creator), voor 

nu kiezen we het content item Data transformaties (1) 

Vervolgens verschijnt er een selectbox waar u één van de geïmporteerde datatransformaties kunt 

kiezen. 

Vervolgens kunt u onder Params (3) de diverse door u aan te passen parameters naar wens 

aanpassen. 

Voorbeelden van parameters zijn de achtergrond of tekst kleur, databron (nu.nl / nos.nl) etc. 

 

  



 

4. Korte (technische) uitleg van de Data Transformaties: 
TiC Narrow Casting kan alleen support leveren op de door TiC Narrow Casting ontwikkelde Data 

Transformaties. 

We geven hier een korte technische uitleg van de Data Transformaties, we kunnen dit niet uitgebreid 

beschrijven. Voor het aanpassen en/of zelf ontwikkelen van Data Transformaties is zeker technische 

kennis nodig. 

De volgende technieken worden gebruikt. 

• HTML5 

• CSS 

• JavaScript 

o Beschikbare javascript library’s 

▪ jQuery 

▪ MomentJS 

▪ KnockOutJS 

4.1 Inhoud van de Data transformatie: 

Een Data transformatie bestaat uit: 

• Databron 

• Transformatie (HTML) 

• CSS 

• Javascript 

• Parameters 

• Voorbeeld 

 
 

Binnen de Databron dient de data opgehaald te worden als ruwe / platte data middels JavaScript. 



 

 

Binnen het tabblad Transformatie kan ingesteld worden hoeveel items (of bijv. regels) er op één 

pagina getoond moeten worden, en waar binnen de databron de te tonen items gevonden kunnen 

worden. 

Er kunnen meerdere databronnen gedefinieerd worden binnen 1 data transformatie daarom begin 

het Locatie Item altijd met queries.[databron Naam].pathToItems.etc 

4.1.1 Parameters 

Binnen het tabblad Parameters kunnen parameters toegevoegd worden welke gebruikt kunnen 

worden om te kunnen gebruiken binnen databron, de html en of Javascript. 

Binnen de databron en Javascipt kan deze aangeroepen worden met “params.ParameterName” 

Binnen de HTML “$root.params.ParameterName” 

  



 

4.1.2 Voorbeeld code: 

Voor het loopen door de Locatie items: 

<div data-bind="foreach:items"> 

Voor het gebruik van MomentJS: 

<div data-bind="if: $root.moment.locale('nl')"></div> 

<div data-bind="text: $root.moment().format('dddd D MMMM YYYY ')"> 

Voor het weergeven van de pagina nummering van de data transformatie: 

<div data-bind="text: (pageIndex() + 1) + '/' + pageCount()"></div> 

KnockOutJS if statements: 

<!-- ko if: !vertrek['#text']  --> 

<!-- /ko --> 

Voor het controleren of een data element bestaat: 

<!-- ko if: $data.hasOwnProperty("VertrekTijd")  -->             

<td  data-bind="text: $root.moment(new Date(VertrekTijd)).format('HH:mm ') "></td> 

<!-- /ko --> 

<!-- ko ifnot: $data.hasOwnProperty("VertrekTijd")  -->  

<td>-</td> 

<!-- /ko --> 

Supported JavaScript Events: 

Binnen het Javascript tab de volgende events als mogelijkheid toegevoegd: 

// On page load 

window.addEventListener('pageLoad', function(event) { 

    console.log('pageLoad', event.detail); 

    event.detail.promise = Promise.delay(2000).then(function() { 

        console.log('waited 2 sec.'); 

    }); 

}); 

  

// On page start 

window.addEventListener('pageStart', function(event) { 

    console.log('pageStart', event.detail); 

    event.detail.promise = Promise.delay(3000).then(function() { 

        console.log('waited 3 sec.'); 

    }); 

  

    event.detail.shouldWaitForVideo = false; // Do not wait for video 

    event.detail.manualPageEnd = true; // Do NOT automatically continue 

to the next page 

    console.log('waiting for manual continue'); 

    setTimeout(function() { // Wait 3 sec 

        event.detail.setFinished() // Manually continue to the next page 

    }, 30000); 

}); 



 

  

// On page end 

window.addEventListener('pageEnd', function(event) { 

    console.log('pageEnd', event.detail); 

    // Continue to next page when promise is resolved 

    event.detail.promise = Promise.delay(4000).then(function() { 

        console.log('waited 4 sec.'); 

    }); 

}); 

 

CSS meegeven op basis van parameters: 

data-bind="style:{color:$root.params.FontColorStation, 

background:$root.params.[ParameterName]}" 

 

De params zijn niet beschikbaar in het css tabblad. 

CSS meegeven op basis van de parameters kan door deze mee te geven in de html als style van een 

html element. 

 

  



 

4.2 Debugging: 

Om debugging te kunnen doen kan de volgende regel code toegevoegd worden op de eerste regel 

van de html code. 

<pre data-bind="text: console.log($root)" style="font-size:10px"></pre> 

Onder de template creator / datatransformatie editor leveren we Chromium mee. 

De Chrome DevTools zijn op te roepen middels de sneltoets F12 

 

5. Ondersteuning / Telefonische support: 
Deze handleiding is bewust voor de leesbaarheid kort gehouden, ik ben me ervan bewust dat niet 

alles beschreven is. Echter is wel zoveel beschreven, samen met de aangeleverde datatransformaties 

dat een ontwikkelaar zelf aan de slag moet kunnen met deze Data transformaties. 

Heeft een vraag of opmerking dan kunt onze supportafdeling bereiken via 
support@ticnarrowcasting.nl of telefoonnummer 078 - 681 1422 
 
TiC Narrow Casting kan ook tegen betaling op maat gemaakte Data transformaties ontwikkelen voor 
u. 
 

mailto:support@ticnarrowcasting.nl

