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Beste << Test First Name >>,
Vorige maand hebben deelnemende zorgorganisaties feedback gegeven op het
uitstroomonderzoek. De dashboardomgeving werd hierbij beoordeeld met een 7,2. Een
mooie voldoende dus, maar ook ruimte voor verbetering. Op basis van de aangedragen
verbeterpunten hebben we de volgende aanpassingen aan het dashboard gemaakt:
Uitklapbare filters
De filter instellingen kunnen vanaf heden worden geopend door boven aan het dashboard
op 'Filters' te klikken. Na het selecteren van de gewenste filtermogelijkheden sluit je de
instellingen door nogmaals op 'Filters' te klikken.

Onboardingsonderzoek en MTO
Maak je ook gebruik van onboardingsonderzoek of MTO? Dan is het mogelijk om vanuit
het dashboard te schakelen tussen de verschillende onderzoeken. Om de resultaten van
het MTO of onboardingsonderzoek in te zien, selecteer je bovenaan de pagina het
gewenste onderdeel.

Dashboard login (data.presearch.nl)

Ook worden later deze maand de volgende functionaliteiten toegevoegd:
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4131405
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Verbeterde exportfunctionaliteit
De exportfunctionaliteit is naar voren gekomen als belangrijk verbeterpunt. Op dit moment
zijn meerdere exports nodig om alle data te exporteren. Later deze maand zal het mogelijk
zijn om per onderdeel een export te maken van alle data binnen de gekozen filtering.
Respons dashboard
Je ontvangt binnenkort een uitnodiging om verloopcijfers voor jouw organisatie aan te
leveren. Op basis van deze cijfers wordt de response rate berekend. Deze informatie zal in
het dashboard worden opgenomen. Elk kwartaal is het mogelijk om nieuwe data aan te
leveren.
Zodra bovenstaande aanpassingen zijn doorgevoerd ontvang je hierover een e-mail.
Mochten er naar aanleiding van deze mail vragen zijn dan vernemen we die graag.
Met vriendelijke groet,
Team Presearch

Je kunt ons bereiken op:
support@presearch.nl
Wil je minder of geen e-mails meer van ons ontvangen?
Update dan hier je voorkeuren of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2020 Presearch. All rights reserved.
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