Beste {{Naam}},
Hierbij delen wij graag de toegangsgegevens voor jullie unieke dashboardomgeving:
Link
{{Link}}
Wachtwoord
{{Password}}
Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten betreft de dashboarding opgenomen,
naar verwachting zal binnenkort tevens op deze pagina een handleiding van het
dashboard beschikbaar worden gemaakt:
•

•
•

•

•

Voor het dashboard geldt dat (ook binnen de gekozen filtering) er minimaal 10
respondenten (volledig afgeronde vragenlijsten) nodig zijn. Anders zal de
melding "onvoldoende data" zichtbaar zijn;
Binnen de dashboardomgeving is enkel vrijwillig verloop opgenomen;
Op basis van de doorgegeven benchmarkvoorkeuren zijn de subregio's
verwerkt. Zoals reeds aangekondigd zijn alle mogelijke branche gerelateerde
voorkeuren kosteloos in de dashboardomgeving opgenomen;
o Voor de benchmarks geldt dat er gewogen gemiddelden worden
gebruikt. Dit betekent dat iedere organisatie een gemiddelde aanlevert
en op basis hiervan een uiteindelijk gemiddelde binnen de benchmark
wordt getoond. De benchmark wordt enkel getoond wanneer er
minimaal vijf organisaties zijn opgenomen;
In juni zullen eventueel toegevoegde organisatie-specifieke vragen
beschikbaar worden gemaakt;
o In juni zullen tevens eventueel aangeleverde locaties als
filtermogelijkheid aan de dashboardomgeving worden toegevoegd.
Zodra dit in de dashboardomgeving is verwerkt zullen jullie hier een
mail over ontvangen. Uiteraard geldt ook voor deze onderdelen dat er
een minimum van 10 respondenten nodig zal zijn;
Op het moment zijn er nog geen kwalitatieve data (open antwoorden)
beschikbaar gemaakt. Wij zullen echter naar verwachting in de zomer als
extra functionaliteit tevens een kwalitatieve omgeving publiceren.

Op basis van specifieke wensen is het mogelijk om maatwerk te leveren. De eerste
versie van het dashboard zal naar verwachting later in het jaar worden geüpdatet.
Mochten er verder vragen zijn dan vernemen we deze graag.
-Met vriendelijke groet,
(+31) 020 789 32 77
info@presearch.nl
www.presearch.nl

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht
dit aan de afzender te melden. Aan dit bericht kunnen geen
rechten worden ontleend.

