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Focus op ... infografie en design
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In dit nummer willen we u de dimensie grafiek en design 
voorstellen in onze applicaties en publicaties. 

In februari 2014 kwam Aurélie Peché het C-Ca team 
versterken als infograficus-webdesigner. Haar opdracht 
bestond er toen in de website en de productbrochures 
van de onderneming te reviseren.

De website van C-Ca onderging aldus een volledige 
remake, waarbij de statische website dynamisch werd. 
Zo werd bijvoorbeeld een kalender toegevoegd waaraan 
een systeem werd gekoppeld om in te schrijven op onze 
events en onze opleidingen.

Het duurde niet lang of het programmeerteam en de 
projectleiders wendden zich tot Aurélie met vragen 
in verband met de informatie-lay-out in de QlikView-
applicaties.

Zo heeft zij dan de mogelijkheden van QlikView bestudeerd 
en zette zij haar competenties in voor deze nieuwe tool. 
Haar werk bestond er dan in presentatie-oplossingen te 
vinden voor de G-BITS applicaties, met name:

   Intuïtieve navigatie
        De rij tabbladen is verdwenen en werd vervangen door 

gekleurde menuknoppen. Dankzij deze kleurcode 
die we ook op het weergegeven blad terugvinden 
is het zeer eenvoudig om te weten waar men zich 
in de applicatie bevindt. Deze kleurcode wordt nog 
versterkt door diverse visuele elementen teneinde het 
actieve menu te doen uitkomen.

    Keuzemenu,  waardoor  een  overzicht  wordt 
verkregen 

        Alle keuzelijsten werden achter knoppen geplaatst. 
Hierdoor kwam meer plaats vrij om de informatie 
weer te geven. Tevens konden de selecties in hun 
globaliteit worden voorgesteld. Het observeren van 
links binnen de informatie is dan ook dankzij de 
associativiteit van QlikView zeer eenvoudig, gewoon 
door keuzes te maken in dit menu.

   Duidelijke weergave van de informatie
        De weergave werd uitgepuurd en ruimer gemaakt, 

zodat de grafieken en tabellen beter tot hun recht 
komen.

http://www.ccabe.com


Dit gebeurde er bij  C-Ca …

In de loop van het eerste trimester van 2016 
organiseerden wij meerdere malen een User’s 
Club voor onze applicaties PEP en VLD.Web.

Wat de events betreft organiseerden wij 
tevens opleidingen voor QlikView, zowel voor 
beginners als voor gevorderde gebruikers.

Gedurende deze paar maanden kwam een 
werkgroep tot stand voor onze applicaties 
G-AFW en G-WRKT. (Indien u onze applicaties 
G-WRKT en G-AFW niet kent, dan verwijzen 
wij u graag naar onze Newsletter nr. 2 die u 
hier vindt, of op onze website).

Tot slot werd een nieuwe versie van BMVG 
online geplaatst. In deze versie wordt, onder 
andere, de functionaliteit van de rapportering 
toegevoegd in de hoofdtabs van de applicatie. 
De uitbreiding van de rapporteringsfunctie 
tot de volledige BMVG-software is voor zeer 
binnenkort.

Binnenkort…

Verscheidene events en opleidingen zijn 
volgend trimester voorzien:

 User’s Club BMMG – april 2016

  User’s Club MxG – Datum nog vast te leggen

 Opleidingen QlikView – april/mei 2016

Voor bijkomende inlichtingen en om u in te 
schrijven op deze events verwijzen wij u naar 
onze website.

C-Ca en de Franse onderneming Ar-
ticque zijn van nu af aan partners!

Articque is een Franse onderneming die in 
Europa leider is wat betreft de Geografische 
Analyse Systemen. Deze onderneming brengt 
zijn expertise en oplossingen in, aangaande 
cartografische oplossingen van problemen qua 
statistiek en besluitvorming. Meer inlichtingen 
vindt u op hun website: 
http://www.articque.com 
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