Aanpassen van een link/URL naar actuele informatie
Doel: een link/URL naar een tabelselectie zodanig aan te passen dat bij latere activering
van de link/URL automatisch de laatst bekende informatie wordt opgehaald zonder dat u
een nieuwe selectie hoeft te maken.
Iedere tabel bestaat uit een aantal ‘dimensies’ bijvoorbeeld zoals hieronder:
•
•
•
•

Onderwerpen
Geslacht
Leeftijd
Perioden

Het aantal ‘dimensies’ kan per tabel verschillen.
Als u een tabel heeft geselecteerd en klikt op ‘toon gegevens’ icoon wordt de tabel
zichtbaar.

U kunt nu de link/URL van deze tabel opslaan door gebruik te maken van de icoon.
Als u op deze icoon klikt, komt u in een pagina met drie mogelijkheden:
1. link naar de tabel
2. link naar het downloadscherm van de tabel
3. link direct in een mail plaatsen
Wij gaan voor onze aanpassing de link naar de tabel gebruiken (1e mogelijkheid)

Wij gaan de link nu nader bekijken want iedere link kent dezelfde opbouw. In het eerste
gedeelte staat informatie die wij hier niet gebruiken. Ons gaat het om de ‘dimensies’ van
de tabel.
In ons voorbeeld is dat als volgt:
• -D1- heeft betrekking op het onderwerp
• -D2- heeft betrekking op geslacht
• -D3- heeft betrekking op leeftijd
• -D4- heeft betrekking op periode

Belangrijk! In iedere tabel die u selecteert heeft de LAATSTE dimensie ALTIJD betrekking
op ‘perioden’ dit is belangrijk om dat we de perioden dimensie willen wijzigen. Dus hebt u
een tabel met 8 dimensies heeft -D8- betrekking op perioden.
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Hoe ziet dat er in de praktijk uit:

Check voor u zelf of mijn bewering juist is! Selecteer een willekeurige tabel en ‘tel’ de
dimensies.
We gaan nu in een aantal stappen het link/URL aanpassen.

We gaan de ‘periode’ informatie in de link wijzigen. U hebt namelijk een selectie gemaakt
dat een aantal jaren laat zien. Gebruik je deze link op een later tijdstip zullen dezelfde
jaren zichtbaar worden, namelijk de jaren 1-11-21-31. Dit willen we wijzigen in het
zichtbaar maken van het laatst bekende jaar en de 5 voorafgaande.

Stap 1. Ga met de cursor op de positie ‘D4=’ staan (dubbelklik) en verwijder alle
informatie tot aan het ‘&’ teken.

Stap 2. Voer nu na ‘D4=’de volgende informatie in: (l-5)-l

Wat hebt u nu gewijzigd met de invulling van (l-5)-l?
De ‘l’ staat voor de laatste periode
• ‘-5’ staat voor het aantal voorafgaande perioden
• ‘-l’ staat voor de laatst bekende periode
• m.a.w. (l-5) staat voor de 5 voorafgaande periode vanaf de laatst bekende en –l
voor de laatst bekende periode.
Als u deze informatie in de link/URL heeft ingevoerd gaat u naar de laatste positie (einde
van de link) en geeft u een ‘enter’ hierdoor wordt de nieuwe link/URL actief.
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Hoe ziet het resultaat er in de praktijk uit?
Voor de wijziging.

Na de wijziging

Na de wijziging.

1
2
3
4
5
+ de laatste

(L-5)
-L

Tot besluit! Het lijkt een moeilijke handeling maar door de link op deze wijze aan te
passen kunt u in de toekomst een hoop tijd besparen!
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