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Netvibes! Goodvibes?
André Reinink

Hoe intelligent is een intelligent dashboard?
Heb jij een ‘dashboard of things’ nodig?
In dit artikel geef ik je daar antwoord op.

In het decembernummer van 2019 schreef ik een artikel over
‘Joplin’. Een programma om notities in diverse vormen vast
te leggen en te delen.
Dit artikel gaat over Netvibes. Netvibes gaat verder waar
Joplin stopt: een uitgebreidere integratie met het Internet
of Things.

Netvibes, ontstaan in 2005, wordt je aangeboden door Das‐
sault Systèmes, een onderdeel van de Dassault‐group. Een
Franse beursgenoteerde onderneming waar je mogelijk nog
nooit van gehoord hebt. Netvibes maakt sinds 2012 deel uit
van Dassault. Meer weten? Kijk op Wikipedia1.

Wat is Netvibes?

Een lastige vraag. Ik zou Netvibes willen omschrijven als
‘een intelligent dashboardsysteem’. Je kunt er niet alleen
URL's kwijt en notities, maar ook RSS (web‐feeds) zijn
mogelijk.
Mensen met een ‘aha‐erlebnis’: bovenstaande doet mischien
een beetje denken aan ‘Symbaloo’2. Netvibes is in eerste in‐
stantie bedoeld voor een enkele gebruiker, maar ook pagina’s
delen en een publieke webpagina is mogelijk. In het dash‐
boardkastje van Netvibes zit nog veel meer. In dit artikel wil
ik een aantal mogelijkheden laten zien en beschrijven.

Aanmaken

Om Netvibes te gebruiken moet je een account aanmaken.
Surf naar https://www.netvibes.com en maak een account
aan. Voor puristen en wantrouwige twijfelaars: het account
kan eenvoudig verwijderd worden.
Na het aanmaken van een account kom je op de eerste pagi‐
na van jouw Netvibes‐account terecht. Netvibes moet een
eerste inhoud genereren voordat je zelf aan de slag kunt. Ik
kies voor de bibliotheek ‘Tech’ onder ‘News’, scrol naar be‐
neden en klik op ‘Next’. Vervolgens vraagt Netvibes je om
een trefwoord in te vullen. Ik kies voor ‘Linux’, scrol weer
naar beneden en klik op ‘Dashboard It!’. Netvibes genereert

een dashboard met veelal goed bedoelde informatie waaron‐
der een tabblad met ‘Interest Linux’.

Netvibes moet ergens haar geld verdienen, dus staat er meer
informatie op jouw eerst Netvibes dashboardpagina dan je
verwacht. Eerst even wat meuk verwijderen. Als je een tab
aanklikt zie je een pijltje verschijnen van een pull downme‐
nu. Ik klik de tab ‘Welcome’ aan en zie dat ik de tab Wel‐
come kan delen, dupliceren en verwijderen. Ook kan ik het
icoontje van deze tab aanpassen. Als laatste toont Netvibes
hoe de lay‐out van het tabblad is opgebouwd. Ik verwijder
alle tabs behalve die van ‘Interest Linux’.
Een dashboard moet tenminste één tab bevatten. Vervolgens
voeg ik met de ‘+’ rechtsboven van het dashboard een nieu‐
we tab aan met de naam ‘Softwarebus’. Nu verwijder ik ‘In‐
terest Linux’. Zo, nu kunnen we met een schone lei
beginnen. Mocht je zelf verder op onderzoek willen gaan: be
my guest.
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Rechts bovenaan staat dat ik gebruiker ‘Anonymous’ ben en
de VIP‐status bezit. Ja, maar slechts voor 14 dagen. Maar ik
ga geen VIP‐arrangement gebruiken en na 14 dagen word ik
automatisch een Basic‐gebruiker. En voor een gewone ge‐
bruiker is Netvibes meer dan voldoende toegerust. Ik kom op
de Netvibes‐status later terug.

Eerst maar even naar de instellingen. Ik ga naar de settings,
aangegeven door drie schuiven. Onder ‘General’, ‘Local Con‐
tent’ en ‘Languages’ kun je diverse instellingen maken.
Hetzelfde geldt voor ‘Themes’. Mocht je het sjabloon van de
pagina willen veranderen, dan kun je onder Themes naar
hartenlust experimenteren of een sjabloon uit de bak ‘Gallery’
plukken. Als je hier instellingen aanpast zal dit niet alleen zor‐
gen voor visuele veranderingen. Probeer het maar eens.

Terug naar de Netvibes‐pagina en iets naar rechts klik ik
‘Dashboards’ aan. Ik kan een nieuw dashboard aanmaken,
maar doe dat nu niet. Bijna onderaan vind je ‘Personal
Dashboard’ en helemaal onderaan in het menu ‘Activate my
Personal Dashboard’. Daarover later meer.
Ik kies voor ‘Manage…’. Hier kun je alle denkbare instellin‐
gen maken voor jouw account, profiel of Netvibes‐pagina. Ik
pas onder ‘Edit account info’ mijn naam en gebruikersnaam
aan. Na een melding dat mijn ‘Public Dashboard’ daardoor
ook hernoemd zal worden bevestig ik de wijziging. Een pu‐
blic dashboard heb ik niet, dus de wijziging heeft geen ef‐
fect. De naam Anonymous verdwijnt nu en krijgt de naam die
ik zojuist heb ingegeven: softwarebus. Als laatste pas ik de
profielfoto aan en ik plak er een plaatje van Compusers in.

Helaas kan ik de VIP‐status niet op voorhand deactiveren.
Netvibes hoopt natuurlijk dat je blijft plakken en dat de VIP‐
status jouw goed bevalt.

Invullen

Ik heb nu een Netvibes pagina met een leeg dashboard ‘Soft‐
warebus’. Tijd voor vulling. Ik klik links boven op ‘+ Add’.
Netvibes presenteert in eerste instantie vier ‘apps’. De ‘Rea‐
ding app’ en de ‘Potion app’ zijn gratis. De ‘Analytics app’
en de ‘MisoData app’ zijn Premium en niet gratis. Deze laat‐
ste twee laat ik buiten beschouwing. Ik klik op de Reading
app. Zo te zien geeft deze app de mogelijkheid om feeds
(RSS) te koppelen. Ik typ Compusers.nl in en bevestig mijn
keuze. Netvibes geeft als resultaat: ‘Home | Compusers’ en
‘Compusers ‐‐‐ is actueel’. Ik klik op de eerste. Ik krijg een
preview. Als ik meerdere dashboards zou hebben kan ik aan‐
geven aan welk dashboard deze feed gekoppeld moet
worden. Ik heb er maar een, dus ik klik op ‘Add to your
dashboard’. Na de klik toont Netvibes even kort een voorver‐
toning van het dashboard en komt weer terug op de pagina
waar ik was. Ik kies er voor om ook de tweede feed te kop‐
pelen. Ten slotte ga ik met de browser een pagina terug. Ik
kan ook op ‘apps’ linksboven klikken en kom dan terug op
mijn dashboard. Netvibes geeft je de mogelijkheid om jouw
dashboard te presenteren als apps of als een reader. Probeer
het verschil maar eens uit. Zoals je ziet biedt Compusers
twee feeds aan met identieke inhoud.

Na het vullen van Netvibes met een ‘Reading app’ is het tijd
voor een ander voorbeeld. Zelf heb ik de ‘Potion app’ nog
nooit geprobeerd. Tijd voor een eerste test met ‘Potion’. Po‐
tion heeft een zeker ITTT (If This Then That) gehalte. Ik open
de pagina met Potion apps.

Ik kies voor ‘Feed’. Eerst moet je aangeven óf Potion iets
moet doen en daarna wát Potion moet doen. Het eerste noe‐
men we een ‘trigger’. Als trigger kies ik voor het verschijnen
van een nieuw artikel op Nu.nl – algemeen. Ik vul de (RSS)
webfeed van Nu.nl in en bevestig ten slotte.

Ik moet ook nog een vervolgactie kiezen. Ik wil een e‐mail
ontvangen als er een nieuw artikel is verschenen. Daarvoor
kies ik dus als actie ‘E‐mail’ en vul mijn e‐mailadres in. Als
deze actie ingevuld en bevestigd is verschijnt het volgende
op mijn dashboard:
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De RSS webfeed van Nu.nl ‐ Algemeen ingevuld
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Onderaan staat normaliter mijn e‐mail adres, maar dat heb
ik voor dit artikel weggepoetst.
Het uiteindelijke resultaat ziet er dan zo uit:

VIP ‐ Basic

Ondertussen is mijn VIP‐status voorbij en ben ik Basic‐ge‐
bruiker geworden. Het VIP‐logo verdwijnt van het dashboard.
Behalve VIP is er ook nog een ‘Premium’‐status. Voor dit
artikel ga ik verder alleen uit van ‘Basic’.
Na het voorbeeld met een Potion app wil ik dit artikel afslui‐
ten met enkele voorbeelden uit de ‘Essential apps’. Via
‘Add’ voeg ik vier essential apps toe: Bookmarks, Calendar,
Weather en Webnote. Het toevoegen van de apps is een
fluitje van een cent en behoeft geen nadere uitleg. In no‐
time heb ik de vier apps toegevoegd aan mijn dashboard
‘Sofwarebus’.
Als je meerdere dashboards hebt kun je de apps die je toe‐
voegt naar keuze toevoegen aan een dashboard. In dat geval
kun je ook, door met de cursor op een app te gaan staan, de
app oppakken en op een ander dashboard plaatsen. Ook kun
je de kleuren van dashboards aanpassen via ‘Tab options’. En
als je helemaal ‘los’ wilt gaan kun je d.m.v. de schuiven links
naast ‘Dashboards’ spelen met de optie ‘Themes’.

Even terug naar de toegevoegde apps. Die werken heel intuï‐
tief. Bij de app Wheater heb ik mijn woonplaats ingevuld en
ik krijg de weersverwachting voor mijn woonplaats.

Bij de app Bookmarks vul ik de link naar Compusers.nl in, zo
kan ik met één klik direct naar de Compusers‐website. Bij de
app Webnote maak ik een paar korte notities. Ten slotte vul
ik bij de app Calendar een geldige iCal‐URL in en geef de ka‐
lender de naam Softwarebus. De kalender geeft met puntjes
de afspraken aan en als je er met de muis op gaat staan
wordt de afspraak getoond.

Bij twee van deze apps is iets bijzonders aan de hand. Zowel
de app Wheater als ook de app Webnote hebben een koppe‐
lingsmogelijkheid met de Potion app. Je kunt dan bv. bij een
weersverandering een actie uitvoeren. Of, als je een notitie
gemaakt hebt in de app Webnote, een actie daaraan koppe‐
len.

Tot slot

Ik wil ik nog iets vertellen over de functie ‘Public Dashboard’.
In het menu onder ‘Dashboard’ en ‘Manage’ kun je een pu‐
blic dashboard aanmaken.

... en het resultaat

Calendar
app

Bookmarks app

Weather app

Webnote app

Public Dashboard, eenvoudig activeren en deactiveren
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Je voelt hem al aankomen: een public dashboard is te bekij‐
ken zonder dat je hoeft in te loggen.
Wellicht een leuke mogelijkheid voor een club of vereniging
als alternatief voor een officiële website. Bedenk wel dat ie‐
dereen deze pagina kan bekijken.
Dat betekent dat je moet nadenken over wat je erop publi‐
ceert!

Samenvatting en conclusie

Netvibes is een prima mogelijkheid om een intelligent
dashboard te maken. Voor zover ik weet is er geen ander
stukje web‐based software dat hetzelfde biedt. Alleen Sym‐
baloo komt in de buurt. Ik gebruik Netvibes nu zo’n 10 jaar.
Netvibes biedt de mogelijkheid om diverse componenten,
‘apps’, te configureren. Van Webnote tot To‐do List.
Van e‐Mail tot Calculator. Een jaar of zeven geleden heeft
Dassault ‘Potion’ gelanceerd. Een interessante mogelijkheid
om een stukje ITTT‐interactie te integreren.

Dassault heeft het geheel ‘low‐profile’ gehouden. Alles is
redelijk intuïtief te activeren en te configureren. Het is po‐
sitief dat met een Basic‐account alle belangrijke functionali‐
teit te gebruiken is.
Als taal heb je de keuze uit Engels en Frans.

Is er dan helemaal niets negatiefs te noemen? Ja, toch wel.
Een aantal jaren geleden heeft Netvibes de server verplaatst
van Frankrijk naar Turkije. Nu heb ik niets tegen Turkije,
maar het is wel een land buiten Europa.

Goed, misschien ben ik iets te veel een privacy‐fetisjist. In
ieder geval kun je Netvibes zonder problemen gebruiken via
een Tor‐verbinding. Ik doe dat heel simpel met de browser
van ‘Brave’. Die biedt de mogelijkheid van een privévenster
met Tor.
En, o ja, nog een puntje: Netvibes heeft geen app beschik‐
baar gesteld voor Android of iOS.

Links:

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Netvibes
2 https://www.symbaloo.com/




