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Dashboards
Via dashboards zijn gegevens visueel
inzichtelijk gemaakt.

Benchmarkgegevens per corporatie
zijn alleen na inloggen te zien.

Inloggen

Databank

Het aedes-datacentrum heeft de gegevens die voorheen
op de Aedes-website stonden bij feiten & cijfers en
daarnaast de gegevens van de Aedes benchmark.
Er zijn gegevens te zien zonder dat je bent ingelogd en
er zijn extra gegevens te zien voor gebruikers die zijn
ingelogd.

Met het emailadres van een
corporatie kan
een account
aangemaakt
worden.

Hoe kan je zien of je bent ingelogd?
Dashboards

Databank

Als rechtsboven de link uitloggen staat, dan ben je ingelogd. In de
databank zie je via het menu linksboven of je bent ingelogd.

De gegevens van de dashboards zijn ook beschikbaar
in de databank. Gegevens per corporatie zijn alleen
na inloggen beschikbaar.
Een uitgebreide handleiding is te vinden op:
http://support.swing.eu/handleiding/jive/

Dashboards
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Kiezen van gebied of corporatie
en kiezen van het
vergelijkingsniveau.

In de navigatiebalk is te zien waar
je bent en kan je ook volgende
presentaties kiezen.
Vakken om
door te klikken
naar extra of
andere
informatie.

Je kunt presentaties
downloaden (pdf, excel, csv).

Met de muis over een grafiek
bewegen, geeft extra informatie.

Via pijltjes
kan je
bladeren door
de dashboards

Databank

Menu

aedesdatacentrum.nl

Ophalen van opgeslagen presentaties.
Er kunnen meerdere presentaties
gelijktijdig gemaakt worden.

Opslaan/downloaden van presentaties als excel,
pdf, powerpoint, word of xml.
Printen

Onderwerp kiezen
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Kopiëren van een Url om de presentaties te
kunnen delen.

Intypen in zoekdeel
of
Uitklappen van de
themaboom

Presentatievorm
kiezen

4

Aanpassen
Van onderwerp,
gebied of periode

Keuze
onderwerpen

Verschuiven
van de
variabelen

2

Niveau kiezen

In tabblad Gebieden is een eigen gebiedsgroep te maken. Bijvoorbeeld alle
corporaties binnen een netwerk. Deze groep kan vervolgens voor
Gebiedsvergelijking gekozen worden.
In het tabblad Gebieden kan via een vinkje de gebiedskeuze op alle presentaties
toegepast worden.
In tabblad Periode kan gekozen worden voor meerdere meest recente jaren.
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Periode kiezen

