Handleiding infographics/dashboards Expeditie Ruimte
De opbouw van de interactieve infographics en dashboards gemaakt door de Provincie Limburg is
nagenoeg gelijk. Hoewel er inhoudelijk andere informatie wordt gepresenteerd zit dezelfde opbouw en
structuur in de pagina's verwerkt. Op deze manier kan er eenvoudig informatie worden geïnterpreteerd
en geanalyseerd. Deze handleiding geeft een overzicht van veelgebruikte elementen in de interactieve
infographics en dashboards in het kader van Expeditie Ruimte.
Navigatie
Navigeren door de verschillende pagina’s gaat door middel van de navigatiebalk onderaan de pagina
of door middel van icoontjes. Standaard opent het dashboard met een voorblad. Per onderwerp kan
doorgeklikt worden naar de achterliggende informatie. Een infographic toont alle relevante informatie
op één pagina. Door middel van de schuifknop (
) op de pagina kan er tussen verschillende
presentatievormen worden gewisseld.
Selectie
Selecties kunnen worden gemaakt met de knoppen bovenaan de pagina of door middel van het aanen uitvinken ( of ) van kenmerken aan de linkerkant van de pagina. Hiermee wordt de informatie
geselecteerd op geografisch gebied of categorie. Informatie aan de rechterkant, inclusief de informatie
weergegeven op de kaart, veranderd mee met de selectie.
Kaart
In de kaart wordt aan de hand van kleurintensiteit de informatie getoond. Door met de muis over de
kaart te bewegen wordt informatie weergegeven. Een gebied (regio of gemeente) kan worden
geselecteerd door er op te klikken, informatie aan de rechterkant van de kaart veranderd mee met de
selecte. Selectie van een bepaald gebied is op te heffen door met de muis op de kaart (niet op het
geselecteerde gebied) te klikken.
Grafiek
In de grafieken wordt inzicht gegeven in (de verdeling van) informatie. Deze grafieken zijn standaard
op provincieniveau, maar veranderen automatisch wanneer een selectie wordt gemaakt. Door met de
muis over de grafieken te bewegen wordt er aanvullende informatie weergegeven. Gegevens in de
grafieken worden geselecteerd door erop te klikken, andere informatie veranderd mee (selecties
worden in andere grafieken gemarkeerd). Selectie van een bepaalde waarde in een grafiek is op te
heffen door met de muis op de grafiek (niet op de geselecteerde waarde) te klikken.
Tabel
De tabellen aan de rechterkant van de pagina geven een overzicht van bepaalde cijfers
gepresenteerd op de pagina. De gegevens in deze tabellen kunnen niet worden geselecteerd.
Standaard zijn de tabellen gesorteerd op de waarde van hoog naar laag, dit kan worden aangepast
door op de betreffende kolomnaam te klikken ( of ).
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