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Introductie  

Wil je één van de grafieken uit  Finchline op een website tonen? Dit  kan met behulp van de embed 

opt ie. Een embed is simpel gezegd een plaat je dat geïntegreerd kan worden. Voor bijna alle grafieken 

is deze opt ie beschikbaar. De instellingen maak je in de widget. Onder ‘Tools’ is er een overzicht  

beschikbaar van de ingestelde embeds.  

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een embed instelt  en gebruikt .  

Instellingen in de widget 

Voor de meeste widgets is de embed funct ie beschikbaar. Voor de grafiektypen ‘lijst ’ en ‘tag cloud’ is 

geen embed funct ie beschikbaar. Ook bij de widgets die recente berichten tonen is geen embed 

opt ie mogelijk. De opt ie wordt  dan ook niet  weergegeven. Kies je in de widget toch een grafische 

weergave die niet  beschikbaar is, dan krijg je een melding op het scherm en kun je de keuze 

aanpassen.  

Hieronder komt aan bod hoe je een embed instelt  en beheert  onder ‘Tools’.  

Voeg een widget toe aan het dashboard 

Je kiest  bij ‘Voeg een widget toe’ het  widget waarvoor je een embed wilt  instellen. Of je gaat naar 

een bestaande reeds ingestelde widget toe.  

 

Figuur 1: Instellen widget 

Klik op het tandwiel (middelste teken) of op ‘Klik hier’ om het instellingen overzicht  te openen.  
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Figuur 2: Widget instelscherm  

Het scherm met verschillende opt ies opent. Kies zoals je gewend bent:  

 Een topic (of meerdere indien mogelijk);  

 Een periode; 

 Een aantal;  

 Een type grafiek;  

 Voeg eventueel commentaar toe.  
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Figuur 3: instellingen 

In dit  geval is het topic CDA, de periode één week en het aantal te tonen bronnen t ien. Als type 

grafiek kiezen we voor het cirkeldiagram. Al deze instellingen zijn van invloed op de aan te maken en 

te tonen embed.  

Onderin is het mogelijk om de embed in te stellen. Deze opt ie is niet  (meer) zichtbaar als je een type 

grafiek hebt gekozen waarvoor wij de embed opt ie niet  ondersteunen.  

 

Figuur 4: Embed opt ies 

Act ief 

Je zet  de embed act ief als je een vinkje plaatst  bij ‘act ief’. Heb je dit  gedaan dan wordt de embed ook 

getoond in het Embed overzicht  onder ´Tools´.  

Inclusief vandaag  

Wil je ook de data/  gegevens van vandaag tonen in de embed? Dan vink je deze opt ie aan. Je moet er 

wel rekening mee houden dat dit  van invloed is op de grafiek. De dag van vandaag is geen afgesloten 

periode. Er kunnen nog berichten bij komen.  
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 Klikken op het vraagteken geeft  je meer informat ie over de embed opt ie.  

Geen embed opt ie beschikbaar 

Wissel je nu naar een type grafiek waarvoor geen embed beschikbaar is dan krijg je onderstaande 

melding.  

 

Figuur 5: M elding inact ief 

Kies je voor ‘Doorgaan’, dan gaan de embed opt ies uit . Kies je voor ´Annuleren´ dan kun je een ander 

type grafiek kiezen.  

Opslaan 

Sla de instellingen van de nieuwe of bestaande widget op.  

Embed 

Na het maken van de instellingen wordt er een embed gegenereerd. Onderin bij de widget verschijnt  

de embed link: 
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Figuur 6: embed link 

Wanneer je klikt  op de link krijg je het volgende scherm:  

 

Figuur 7: preview en html 
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Door op preview te klikken kun je de embed bekijken:  

 

 

Figuur 8: Embed 

Het kan enige minuten duren voordat de preview beschikbaar is.  

Embed link opnemen  

De gegevens die je nodig hebt  om de embed op de website op te nemen staan in de pop-up 

aan de linkerkant  vermeld.  

<img src="ht tp:/ / embed.finchline.qa.howardshome.com/ Direct Image.aspx?g=71a80b26-

5b08-4240-ac5e-5907c7f53dd8"  alt="Nieuws: Bronnen"  / > 

Neem alt ijd deze html over en nooit  de URL uit  de preview. Hierin staan de juiste gegevens 

vermeld. De html erom heen kun je aanpassen naar eigen wens. Het  is belangrijk dat  de URL 

hetzelfde blijft .  

Het  is niet  mogelijk om door te klikken naar de achterliggende resultaten van de graf iek.  

Embeds overzicht 

Onder tools is een overzicht  beschikbaar van alle embeds die je hebt  ingesteld. Ga hiervoor 

naar ´Tools´ bovenin het  scherm.  
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Het onderstaande overzicht  opent:  

 

Figuur 9: de opties onder Tools 

Ga naar Embeds:  

 

Figuur 10: de embed pagina 

 klik op het vraagteken voor de helptekst .  

Er zijn diverse opt ies:  

Act ief 

Het vinkje bij ‘act ief’ geeft  aan of de embed act ief is of niet . De embed kan op deze manier t ijdelijk 

inact ief zijn zonder verwijderd te worden.  

Algemene gegevens   

Het tweede blok geeft  algemene gegevens over de embed weer:  

 Welk widget het betreft ;  

 Op welk dashboard het widget staat; 

 Welk topic wordt  gebruikt ; 

 De update frequent ie. 

Embed code 

Ook op deze plek is het mogelijk om de embed gegevens te openen. Deze zijn gelijk aan de gegevens 

getoond onder de embed link in de widget.  
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Ververs 

De ‘ververs’ but ton ( )  heb  je nodig als je een wijziging gemaakt hebt in de instellingen van de 

widget en je deze direct  in de embed wilt  terugzien.  Je hebt  bijvoorbeeld een widget en je bekijkt  de 

gegevens over een periode van een week, maar later besluit  je deze over een maand te willen tonen 

op de website. Je past hiervoor de widget instellingen aan. Om deze direct  te kunnen tonen op de 

website is het nodig om de instellingen te verversen. Dit  doe je door op het  ´ververs´ teken te 

klikken.  

 

Figuur 11: embed code, ververs en verwijder 

Verwijder 

Door het klikken op de rode X ( ) kun je de embed verwijderen. Het is natuurlijk ook mogelijk om 

de instellingen binnen de widget uit  te zet ten door het  vinkje bij ‘Act ief’ weg te halen.  

 

Tips  

 M aak je wijzigingen in de widget en zijn deze niet  direct  zichtbaar als je de link van de 

embed opent? Ga dan naar Tools, kies voor Embeds en ververs de embed. Na het verversen 

is de laatste versie van de embed direct  beschikbaar.  

 

 Integreer nooit  de preview URL uit  de embed. Deze is niet  geschikt  om te integreren op de 

website. Neem alt ijd de URL zoals aan de linkerkant weergegeven. Het is geen probleem om 

de html erom heen aan te passen naar eigen wens.  

 

 Houdt bij het  instellen van de widget er rekening mee dat deze gegevens (type grafiek en 

bijvoorbeeld periode) ook gebruikt  worden voor de embed instellingen.  

 

Support 

Heb je aanvullende vragen? M aak dan gebruik van de Finchline Support  

Site. Deze is benaderbaar vanuit  Finchline (rechtsboven 

‘support .finchline.nl’) of van de Support  but ton in de rechterbenedenhoek. 


