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ArcGIS Dashboard en Arcade
Een huwelijk uit duizenden



TEXT (BACKGROUND S)

Kent u deze situaties?

• Mijn data is niet geschikt voor de visualisatie die ik wil doen

• Ik wil een grafiek van meerdere datasets

• Ik wil kleuren op basis van een berekening over meerdere velden

• Mijn lijst is saai

• Ik wil de volgorde van mijn lijst zoals ík wil

• Ik wil mijn widget meerdere kleuren meegeven afhankelijk van de waarde

• Enzovoort…
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Dan is het NIEUWE ArcGIS Dashboard iets voor U
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Wat zijn ArcGIS Dashboards?

• Met ArcGIS Dashboards kunnen 
gebruikers informatie in één oogopslag 
overbrengen via zeer configureerbare 
visuele elementen zoals kaarten, 
meters en indicatoren.
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Tijdslijn ArcGIS Dashboards

April 2021:
Release in ArcGIS Online, 

“oude” dashboard hernoemd

naar classic

2022
ArcGIS Dashboards 

Classic is verouderd*

Geen ondersteuning

meer voor ArcGIS 

Dashboards Classic 

ArcGIS 

Enterprise 10.9.1 

(of later)

*Bij verouderde software wordt er nog wel ondersteuning geleverd, maar 

het wordt niet meer doorontwikkeld
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Wat is ArcGIS Arcade?

• Arcade is een flexibele expressietaal waarmee u in realtime met 
gegevens in ArcGIS kunt werken. 

• U kunt Arcade gebruiken om uw kaart op te maken en te labelen, 
informatieve pop-ups te maken en veldberekeningen op uw 
gegevens uit te voeren.
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Waarom een huwelijk uit duizenden?

• Sinds de voorjaars ArcGIS Online update, nieuw ArcGIS Dashboards

• Ondersteuning voor Arcade:

− Opmaak met o.a. conditionele logica

− Gebruik maken van data-expressions
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Wat zijn data-expressions?

• Data-expressions zijn Arcade-expressies die zijn geschreven om een FeatureSet te retourneren. 

• De geretourneerde FeatureSet wordt vervolgens gebruikt als de gegevensbron voor een of meer 
dashboardelementen.
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Wat kan u met data-expressions?

• Over meerdere lagen visualiseren

• On-the-fly berekeningen doen over meerdere velden en\of lagen

• Logica aanbrengen in velden

• Geografische combinaties maken

• En nog veel meer…
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Demo
Want dat is leuker dan slides…
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• Esri Nederland Opleidingen: 

− Binnenkort training Arcade!

− Bekijk meer (virtuele) trainingen via esri.nl/opleidingen

• Blijf op de hoogte!

− Schrijf u in voor de Esri GIS Nieuwsbrief of het Esri Magazine 
via esri.nl/mailings

− Technische artikelen, tips, downloads via esri.nl/support

• Interessante links

− Esri Nederland Github (esrinederland.github.io)

− Esri Amerika Github

− Blog gebruik maken van data expressies deel 1 (engels)

− Blog gebruik maken van data expressies deel 2 (engels) 

− Tot het gaatje met Arcade in dashboard (Engels)

Meer informatie

https://esrinederland.github.io/
https://github.com/Esri/arcade-expressions
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/ops-dashboard/analytics/enhancing-dashboard-elements-using-data-expressions-part-1/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/ops-dashboard/analytics/enhancing-dashboard-elements-using-data-expressions-part-2/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/ops-dashboard/real-time/pushing-the-limits-of-arcade-in-dashboards/
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/new#id=c65472d7cff84f3c9c960af66c75a3b0

