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Agenda

Waarom een dashboard?

Wat is er nieuw in ArcGIS Dashboards?

Een goede performance waarborgen.

Wat komt er nog aan?
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Waarom een dashboard?
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• Potentieel voor, en
realisatie van zonne-
energie

• Inzicht per regio, 
gemeente en wijk

• Percentage gerealiseerd
en beschikbaar

• Veel indicatoren

Dashboard Zon op Dak
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ANNOUNCEMENT

What’s New?
Nieuwe functionaliteit getoond in 
Energielabels dashboard
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What’s new:

• Spatial filter

• Iconen op basis van Arcade expressies

• Kleuren opslaan

• Bron datatabel in configuratiescherm

• Tabellen tonen en geavanceerd opmaken

• Hover tekst in tabellen

• Data downloaden
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Performance
Overwegingen om performance te 
verbeteren
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Vragen op voorhand

Wie gaat het dashboard gebruiken?

Welke functionaliteit hebben gebruikers nodig?

Welke informatie is van belang?

Hoe gaat de kaart gebruikt worden?

Wat voor ervaring wil ik overbrengen?
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Performance overwegingen op verschillende vlakken

• Data en kaart voorbereiding

• Dashboard optimalisatie

• Hardware vereisten



TEXT

CHECKLIST

Data en kaart voorbereiding

❑ Overweeg ArcGIS Online voor 
openbare dashboards

❑ Gebruik waar mogelijk openbare
services

❑ Gebruik attribuut indexes

❑ Stel cache-controle in op basis 
van updatefrequentie

❑ Optimaliseer de webmap
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CHECKLIST

Hoge impact op performance

❑ Relatieve datum filters 
(bijvoorbeeld: afgelopen uur)

❑ Ruimtelijke filters

❑ Kaartacties op basis van extent
(nonrepeatable queries)

❑ Gebruik van los toegevoegde 
services (niet in de kaart)

❑ Gebruik van ruimtelijke analyses 
in data expressie
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CHECKLIST

Hardware vereisten

❑ WebGL-enabled

❑ 64-bit browser

❑ Genoeg systeem geheugen 
(desktop: 8 GB, mobiel: 4 GB) 

❑ Ondersteunde browserversie

❑ Virtuele desktops voldoen aan 
hardware vereisten
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Performance
Invloed van instellingen op 
performance getoond in Aarbevingen
Dashboard
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CHECKLIST

Data en kaart voorbereiding

❑ Overweeg ArcGIS Online voor 
openbare dashboards

❑ Gebruik waar mogelijk openbare
services

❑ Gebruik attribuut indexes

❑ Stel cache-controle in op basis 
van update-frequentie

❑ Optimaliseer de webmap

CHECKLIST

Hoge impact op performance

❑ Relatieve datum filters 
(bijvoorbeeld: afgelopen uur)

❑ Ruimtelijke filters

❑ Kaartacties op basis van extent
(nonrepeatable queries)

❑ Gebruik van los toegevoegde 
services (niet in de kaart)

❑ Gebruik van ruimtelijke analyses 
in data expressie
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Road ahead

• Mobiele dashboards

• Verbeterde Arcade-editor

• Direct selecteren in de kaart

• Zoeken binnen lijsten

• Verbeterde toegankelijkheid

• Reset instelling

• Dashboard Classic
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Meer informatie

• ArcGIS Dashboards

− ArcGIS Dashboards blogs en best practices

− Arcade en data-expressies Esri GIS Conferentie 2021 video

• Esri Nederland Opleidingen: 

− ArcGIS Dashboards opleiding dit najaar. Bij interesse mailen naar: docent@esri.nl

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

• Dienstverlening Esri Nederland:

− Diensten: “Informatieproducten” en “Digitalisering Jumpstart”

− Bekijk de verschillende mogelijkheden op esri.nl/dienstverlening

• 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

− Content-nieuws via esri.nl/contenthub

https://www.esri.com/arcgis-blog/?s=#dashboard
https://doc.arcgis.com/en/dashboards/latest/reference/build-highly-scalable-dashboards.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gT6XVpv_B-o
mailto:docent@esri.nl
https://www.esri.nl/nl-nl/services/dienstverlening/overview?rsource=https%3A%2F%2Fwww.esri.nl%2Fdienstverlening
https://www.esri.nl/nl-nl/aanmelden-mailings?rmedium=www_esri_nl&rsource=%2Fmailings
https://www.esri.nl/nl-nl/support/home?rsource=https%3A%2F%2Fwww.esri.nl%2Fsupport



