HippoLine is QlikView-specialist. We hebben inmiddels GeoDiscovery-toepassingen ontwikkeld voor
Rabobank Nederland en Brandweer AmsterdamAmstelland.
De Rabobank heeft GeoDiscovery als onderdeel van
hun managementinformatie geïntroduceerd. Servicemanagers van de bank zijn afgestapt van de lijstje en
worden nu op kaart geïnformeerd over wat zich in
verschillende regio’s afspeelt en hoe zij op ontwikkelingen kunnen reageren. Met GeoQlik in QlikView ziet
de bank waar in het land bijvoorbeeld plofkraken het
vaakst voorkomen en bij welke vestigingen daartegen de meest effectieve maatregelen zijn genomen.

risicoprofiel heeft het management van de brandweer betere stuurmogelijkheden. Bovendien kan
de brandweer buurten, wijken en gemeenteraden
beter informeren over concrete risico’s. Alle informatie is real-time te zien op kaart en het systeem is
zo ingericht dat ook andere korpsen er mee kunnen
werken.

GeoDiscovery
zet data op (de) kaart

HippoLine heeft de afgelopen jaren applicaties
ontwikkeld voor De Hypotheekshop, NS, Stater,
Obvion, ING, STB, Rabobank Nederland, Florius,
HDN, Buro Halt en de Koninklijke Marechaussee.

De Brandweer heeft met GeoDiscovery duidelijker
in kaart welke gebieden risico’s lopen op het gebied
van brand, gevaarlijke stoffen en hoe daarop de
hulpverlening moet worden afgestemd. Dankzij dit

Alle data met een geo-component: adres, postcode, coördinaten, een
regio of elke ruimte indeling kan in QlikView op een dynamische kaart
of plattegrond worden weergegeven met GeoQlik. Die combinatie én
Contact
Benieuwd naar de mogelijkheden van GeoDiscovery
voor uw organisatie? Wij helpen u graag verder.
Ontdek het samen met HippoLine B.V. en neem
contact met ons op:

interactie van bestaande technologie – business intelligence, geografisch
informatiesysteem (GIS) en geo-visualisatie – noemen wij GeoDiscovery.
HippoLine B.V. haalt het beste uit twee werelden. GeoDiscovery maakt
data toegankelijker en biedt nieuwe inzichten.

Marijn Boerman, consultant HippoLine B.V. en
GeoDiscovery-specialist (06-24470600)
Mirjam van Kooten, CEO HippoLine B.V.
(06-42033191)
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Waar zetten we mensen en middelen in?
Welk vraagstuk is relevant in ons verzorgingsgebied?
Wat is de herkomst van onze klanten of leden?
Waar zit ons marktpotentieel?
Waar zijn ruimtelijke verbanden te zien?
Hoe maken wij onze inspanningen inzichtelijk?
Hoe delen wij onze kennis?

Door toevoeging van de extensie GeoQlik wordt
alle data met geo-informatie een volwaardig onderdeel van QlikView. Uit grote hoeveelheden data
en verschillende bronnen kunnen selecties over en
weer worden doorgevoerd. En juist daarin schuilt de
kracht van GeoDiscovery.

Een kaart of plattegrond is sinds mensenheugenis
een krachtig middel om een route te bepalen, doelen
te bereiken en bestemmingen te omzeilen. James
Cook en Willem Barentzs deden naar wij inmiddels
weten hun ontdekkingen ook niet op een achternamiddag met een spreadsheet. Ontdekken begint
met nieuwsgierigheid en het juiste gereedschap.
GeoDiscovery verbindt QlikView en GeoQlik in
één applicatie en is daarmee een sterke tool. In de
businesssoftware van Qlikview kunnen grote hoeveelheden data interactief en met volledige vrijheid
worden geanalyseerd. Gewoon aanwijzen, klikken
en de antwoorden verschijnen op het scherm.
QlikView heeft geen ingewikkelde interface, geen
verwarrend dashboard en de software kan snel
worden geïmplementeerd.

In GeoQlik kan data op verschillende kaarten cartografisch worden weergegeven, op elk gewenste
schaal en met bijvoorbeeld flow- of heatmaps. Als
basiskaart kan bijvoorbeeld Google Maps of OpenStreetMap worden gebruikt. Maar in GeoQlik kunnen
ook net zo makkelijk bestekken, ontwerpindelingen
of plattegronden worden getoond. Welke visualisatie
u ook kiest, het ontwerp is een volwaardig onderdeel van de analysetool. Dat maakt GeoDiscovery
interessant voor o.a. voorraad- en goederenbeheer,
CRM, planning en optimalisatie in sectoren als:
• Logistiek en bouwnijverheid
• Zakelijke dienstverlening
• Zorg en hulpverleningsdiensten
• Franchise en retail
• Verenigingen en culturele instellingen
• Publieke sector en woningcorporaties
• Verkeer en transport

“Een kaart laat de
actuele situatie zien en
is sinds mensenheugenis
een vertrouwd middel
om doelen te bereiken
of risico’s te omzeilen”
Mirjam van Kooten, directeur HippoLine B.V.

Trainingen
Om de toepassingen van GeoQlik in QlikView maximaal te benutten heeft HippoLine
twee eendaagse trainingen GeoDiscovery ontwikkeld.
Developer GeoQlik
• installatie GeoQlik, PostgreSQL en PostGIS
• inladen kaarten in PostGIS en GeoQlik,
zowel van shapefiles als longitude latitude 		
coördinaten
• kaartenaanpassingen (visualisatie, zichtbaarheid, kleurgebruik, labels)

Designer GeoQlik
• invoegen GeoQlik-extensie object
• aanmaken van analyses in GeoQlik-extensie
object
• het verfijnen van analyses, kleurgebruik, tool
tips, labels, legenda
• gebruik van verschillende dimensies op
verschillende schaalniveaus

