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1 Inleiding 

Het Mijn DATA-collectief is het online portal van het DATA-collectief; hierin is de bedrijfsdata van Nederland 
beschikbaar in combinatie met een contact management systeem. 
Het Mijn DATA-collectief  is ook de centrale spil voor onze andere producten; zoals Website-Leads en marketing 
(e-)campagnes.  
 
Dit document helpt u onder meer bij het gebruiksklaar maken van een Mijn DATA-collectief omgeving. 
Wanneer deze omgeving goed is ingericht kunnen gebruikers (b.v. accountmanager en Personal Sales 
Assistant) samenwerken voor een doelgroepselectie, marketing, Website-Leads en de opvolging van leads. 
Eén en ander vind u in hoofdstuk 2 en 4. 
 
Hoofdstuk 3 en 5 gaan over het maken van doelgroepen en selecties. 
 
Hoofdstuk 6 gaat over het contact management systeem. 
 

2 Overzicht inrichting Mijn DATA-collectief 

In het kort zijn de volgende stappen te doorlopen (in hoofdstuk 4 wordt dit uitgebreid behandeld): 
 
1. Maak een bedrijfsaccount aan op het Mijn DATA-collectief.  

Maak onder de bedrijfsnaam een account aan op het Mijn DATA-collectief.  
 
2. Maak een logo aan: 

Linksboven in het hoofdscherm van het Mijn DATA-collectief staat standaard het DATA-collectief logo; 
dit kunt u aanpassen naar een het logo behorende bij het account. 

 
3. Maak medewerkers aan; 

Registreer naam en e-mailadres voor elke persoon die met het account gaat werken. 
 
4. Maak eigen bedrijfslabels aan in het account: 

Met labels kunnen kenmerken bij bedrijven worden bijgehouden, denk aan ‘prospect’, ‘afgelegd’, ‘Niet 
bereikt’. U kunt in het Mijn DATA-collectief zelf die labels definiëren. 

 
5. Maak e-mailsjablonen aan;  

U kunt e-mails sturen vanuit het Mijn DATA-collectief. Die e-mail worden verstuurd via het standaard e-
mailprogramma van de werkplek. In dat standaard e-mailprogramma kunt u dan handtekening en / of 
logo’s toevoegen. Voor deze e-mails kunt u van te voren sjablonen definiëren in het Mijn DATA-
collectief. 

 
6. Wilt u direct uitbellen met het Mijn DATA-collectief dan kan dat: 

U kunt op telefoonnummers klikken in het Mijn DATA-collectief. 
Na die klik wordt het standaard belprogramma (‘softphone’)  op de werkplek gestart met het bewuste 
telefoonnummer. 

 

3 Maken van selecties voor een campagne (doelgroepen) 

Campagnes (een e-mailcampagne, een DM campagne, een (koude) belcampagne of een combinatie) 
beginnen met een doelgroep. 
In hoofdstuk vijf leggen we een aantal manieren uit waar een doelgroep mee kan worden bepaald; Op 
basis van uw bestaande klantenbestand, op basis van algemene criteria, op basis van een label en op 
basis van websiteleads. 
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4 De inrichting van een omgeving 

4.1 Stap 1:  Maak een bedrijfsaccount. 

Ga naar https://aanmelden.datacollectief.nl/aanvraagformulier.aspx 
 
Vul de algemene bedrijfsgegevens in. 
 
Gebruik bij het e-mailadres een adres waar u goed bij kunt; daar wordt een mail naartoe gestuurd die 
bevestigd moet worden voor het account actief wordt. 
 
NB: het wachtwoord gaat u delen met alle gebruikers. Houd hier rekening mee. 
 
 

4.2 Stap 2: Maak een logo aan  

Het account kan makkelijk herkenbaar worden gemaakt door er een eigen logo aan toe te kennen. 
Deze komt dan linksboven in het scherm te staan, in plaats van het DATA-collectief logo. 
 
Houd rekening met het formaat van de afbeelding; de locatie linksboven heeft een breed en laag formaat. 
Het originele logo daar heeft een formaat van circa 400 bij 60 pixels. 
 
 
Heeft u een URL naar een png, jpg of bmp doe dan het volgende: 
 
 
1.  Klik op de (bedrijfs)naam 
rechtsboven: 

 
 
2. Klik dan op Mijn instellingen:   

 
 
 

3.  Ga naar het veld: Url 

bedrijfslogo:  

 
 
4. Vul in dat veld de Url naar het 
plaatje in: 

 
5. Vervolgens wordt dat plaatje automatisch linksboven in het hoofdscherm getoond. 
 
 
Is het lastig? Stuur een mailtje naar info@datacollectief.nl met (link naar het) plaatje en naam van het 
account en wij regelen dat het logo er komt te staan.   

https://aanmelden.datacollectief.nl/aanvraagformulier.aspx
mailto:info@datacollectief.nl
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4.3 Stap 3:  Maak medewerkers aan 

In het Mijn DATA-collectief zit een medewerkersysteem; 
U kunt medewerkers aanmaken voor alle personen die gebruik maken van het account. 
Die gebruiker logt vervolgens in op het account en kiest dan zijn eigen naam uit de lijst medewerkers  
voor aan de slag te gaan. 
 
Vervolgens zal het Mijn DATA-collectief wanneer de gebruiker acties onderneemt (bellen, e-mailen, 
notities en tedoen-acties) die activiteiten automatisch op naam zetten van de bewuste gebruiker 
(medewerker). 
E-mail reminders worden gemailed naar het ingestelde e-mailadres van de medewerker. 
 
 
U kunt zelf de lijst met medewerkers eenvoudig aanmaken: 
 
1. Ga weer naar het hoofdmenu rechtsboven. 
 
 
2. Klik nu op het item Mijn Medewerkers: 

 
   
3. Via het plus teken rechtsboven wordt het 
aanmaakscherm geopend. 

 
 
 
 
4. Vul de velden in. 
 
Het e-mailadres is belangrijk voor het ontvangen 
van herinneringen bij de te-doen acties. 

 

 
 
5.   Als de medewerkers zijn aangemaakt zal de 
volgende keer – na het inloggen op het account – 
een keuzescherm getoond worden. 
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4.4 Stap 4: Maak eigen labels aan 

Met een label kunt u een status geven aan een bedrijf. Meerdere labels kunnen tegelijkertijd aan een 
bedrijf worden gekoppeld. 
 
Een aantal labels staan standaard in het mijn DATA-collectief; 
Interessant:  

Niet interessant:  (NB: bedrijven met deze markering wordt niet geëxporteerd) 
 
Klant:  
 
Deze standaard labels kunnen aangevuld met labels die passen bij de eigen werkwijze; ‘eigen’ labels. 
 
 
Dat gaat als volgt: 
 
1. Open opnieuw het het menu rechtsboven (onder het bedrijfsaccount). 
 
2. Klik op het menu ‘Mijn labels’ 

 
 
 
3. Voer de naam van het label in en 
klik dan op het plusje erachter. 
 
B.v. “Hot prospect” 

 
  

 
 
4. Vervolgens verschijnt het label “ 
Hot prospect”  in de lijst van 
gedefinieerde labels. 
 

 
 
 

5. Deze labels kunnen vervolgens 
worden gebruikt om bedrijven te 

labelen via het paarse icoontje . 
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4.5 Stap 5: Maak e-mailsjablonen 

U kunt in het Mijn DATA-collectief vaste teksten (‘sjablonen’) voor e-mailtjes definiëren. 
Bijvoorbeeld de tekst voor een e-mailtje betreffende ”Extra informatie”. 
Of een e-mailtje over een “Offerte”. 
 
Op het detailsscherm van een bedrijf kan via de knop  een e-mail worden opgesteld met 
behulp van deze sjablonen. 
 
 
Deze sjablonen maakt u als volgt: 
 
 
1.  Ga naar het instellingenmenu rechtsboven 
en klik nu op het menu ‘Mijn sjablonen’. 

 
 
2.  Er wordt een voorbeeldsjabloon 
getoond. 
Via het plus icoon rechtsboven kan 
een nieuw sjabloon worden 
gemaakt. 
 
Voer Naam (een referentie voor 
uzelf) in. 
 
Voer Onderwerp in; dit is het 
onderwerp (‘subject’)  van de e-mail 
die verstuurd gaat worden. 
 
Voer in het veld daaronder de 
complete standaard tekst van de e-
mail in. 
Daarbij kunt u gebruik maken van 
twee samenvoegvelden, deze kan 
je in de tekst zetten met de twee 
knoppen bovenaan: 
 
[Aanhef invoegen] 
[WebsiteLeads Url invoegen] 
 
(deze laatste maakt gebruik van de 
tracking door Website-Leads). 
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4.6 Stap 6: U wilt direct uitbellen 

 
 
 
U kunt op vrijwel alle telefoonnummers in het Mijn 
DATA-collectief klikken. 

 

 
 
 
Als u dat doet stuurt het Mijn DATA-collectief  een ‘belcommando’ naar uw computer. 
Indien uw computer is voorzien van belsoftware (‘een softphone’) dan gaat deze belsoftware automatisch 
uitbellen naar het bedrijf waar u klikte. 
 
 
 
Daarbij worden automatisch acties vastgelegd bij het bedrijf zodat later alle bel(pogingen) inzichtelijk zijn. 

 
 
 
NB: Indien u geen belsoftware heeft kan DATA-collectief dat eventueel voor u verzorgen. 
Neem contact op via 0800 2028 of info@datacollectief.nl. Of natuurlijk met uw accountmanager. 
  

mailto:info@datacollectief.nl
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5 Maken van doelgroepen 

5.1 Doelgroep op basis van uw bestaande database en een markt penetratie analyse 

Wij hebben de dienst ‘Match’ waarbij we de bestaande data (relaties / klanten) kunnen vinden in onze 
database. Op basis van deze gevonden ‘matches’ kunnen we deze data markeren in het Mijn DATA-
collectief met een vast en of eigen label. 
(Eventueel kan dan op basis van dat label een ‘verrijking’ worden geleverd.) 
 
Een vast label dat vaak wordt gebruikt voor de markering is het geldzakje:   

 
 
 
Als dat label is gezet kan op basis daarvan een selectie van look a likes  worden gemaakt. 
 
Dat gaat als volgt: 
  
 
1. Klik op Nieuwe selectie om alle criteria te resetten.   

 
 
2. Klik op wissen bij Bedrijfskenmerken om het 
standaard criterium op Economisch actief te 
verwijderen. 

 
 
3. Selecteer de door de match gevonden klanten door 
bovenaan op het geldzakje te klikken. 
Nu worden alle bedrijven die dat label hebben in de 
resultaatlijst getoond. 

 
 
4. Klik nu vervolgens op de knop links onderin: 
Marktpenetratie analyse. Door die klik wordt er een 
scherm getoond dat de lijst matches onderverdeeld in 

combinaties van aantal werknemers + branche. 

Oftewel een analyse van de eigenschappen van de 
klanten; welke groottes en welke branches. 
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5. Nu kunnen selecties van look a likes worden gemaakt. 
Look a likes zijn bedrijven die dezelfde eigenschappen hebben als de gevonden matches maar die nieuw voor 
u zijn! 
 
Doe daarvoor nu het volgende: 
 
6. Zoek in de marktpenetratie analyse (MPA) een 
interessante combinatie van grootte en branche en 
klik daarop; dan kan een selectie worden 
opgeslagen met die eigenschappen. 
 
In geval van het voorbeeld rechts wordt er een 
selectie gemaakt met de grootte 20 t/m 49 
werknemers  en met de branche Advisering, 
onderzoek en overige specialistische zakelijke 
dienstverlening. 
 

 
 
 
7. Sluit de MPA . Nu staat er linksonder een nieuwe 
selectie op basis van de branche en grootte van de 
keuze in de MPA. 
Klik op de naam om de selectie te openen. 

 
 
 
8. Als die selectie in het scherm staat, klik dan 
rechtsboven op het gele doosje. 
 
Nu wordt in de resultaatlijst alle bedrijven met die 
criteria genoemd die nog geen label hadden . 
Oftewel; die niet uit de match kwamen. 
 
Weer anders gezegd; de resultaatlijst bestaat 
nu uit de look a likes van de match, die nog 
geen klant zijn. 

 

 
 
Indien gewenst kan deze lijst weer worden voorzien van een label via de knop linksonder: 
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5.2 Doelgroep op basis van bekende criteria 

Als de eigenschappen van de doelgroep al bekend zijn kan eenvoudig een doelgroepselectie worden 
gemaakt in het Mijn DATA-collectief. 
 
 
1. Klik op nieuwe selectie. 

 
  
2. Branches: 
 
Klik op hier bij de Branches om 
eventueel de gewenste branches aan 
te klikken. 
Door op de pijltjes te klikken in het 
Branches scherm kunnen subbranches 
worden gekozen. 

 

 
3. Regio’s: 
 
Kies de gewenste regio’s. 
 
Als een plaats of postcode is ingevuld 
komt er automatisch een invulveld bij. 
 
Let op: de criteria worden 
gecombineerd: 
 
Drenthe en Amsterdam  levert de 
bedrijven op in Drenthe en in 
Amsterdam. 
 
Noord Holland  en Amsterdam levert 
de bedrijven op in Noord Holland (die 
van Amsterdam liggen ten slotte ook in 
Amsterdam). 

 
 
 

 
NB: nadat een criterium is gezet of 
aangepast wordt automatisch het aantal 
van de lijst herberekend en getoond. 
 
Dit wordt getoond bovenaan en links 
onderin in het scherm. 
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5. Bedrijfskenmerken: 
 
Kies hier uit de overige bedrijfskenmerken. 
 
Aantal werknemers 
 
Rechtsvorm 
 
Datum van oprichting 
 
Economisch actief 
 
Kredietwaardigheid 

 
 

 
 

6. Contactpersoonkenmerken: 
 
‘Bedrijf moet contactpersoon met functie 
X hebben.’ 
 
Met deze criteria wordt de lijst bedrijven 
gefilterd op het aanwezig zijn van bepaalde 
functies van de personen (met of zonder e-
mail) . 

 
 
  

7. Labelen en Export 
 
Met al bovenstaande criteria is de 
doelgroepselectie klaar. In de resultaatlijst 
zijn de bedrijven te zien die aan de criteria 
voldoen. 
 
Met de knoppen links onderin kan: 

- De lijst worden voorzien van een 
eigen label. 

- De lijst eventueel worden 
geëxporteerd naar bijvoorbeeld 
Excel. 
(Dan zijn er credits nodig).  
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5.3 Doelgroep op basis van een eigen label 

Het kan ook zo zijn dat de bron van een lijst een eigen label is. 
Bijvoorbeeld als er een maatwerkselectie op ‘Gemeenten’ is gemaakt. 
Dan zal er een nieuw eigen label ‘Gemeente’ in het Mijn DATA-collectief account aanwezig zijn. 
 
Doe het volgende om daarmee te werken: 
 

 
1. Klik op nieuwe selectie. 

 
  
2. Klik op wissen bij Bedrijfskenmerken om het 
standaard criterium op Economisch actief te 
verwijderen. 

 
 
3. Selecteer de bedrijven met het eigen label 
‘Gemeente’ door te klikken op het paarse label 
midden boven aan. 
 
 
 
Dan verschijnt het keuzelijstje met de 
beschikbare eigen labels;  hier ‘Gemeente’ 
aanvinken. 

 

 
 

 
4. Nu verschijnt de lijst met gemarkeerde 
gemeenten. 
 
Deze kan nu bijvoorbeeld individueel worden 
gedownload via de knop ‘Meer info’. 
 
 
 
Of de lijst kan geëxporteerd worden. 
 

 
 
5. Via de oranje knop links onder: 
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5.4 Doelgroep op basis van Website-Leads 

 
Als u website-Leads heeft dan kunt u die terugvinden in uw Mijn DATA-collectief. 
Vervolgens kunt u op die Website-leads doorfilteren. Hieronder een voorbeeld daarvan: 
 

 
1. Klik op nieuwe selectie. 

 
 
2. Klik op wissen bij Bedrijfskenmerken 
om het standaard criterium op 
Economisch actief te verwijderen. 

 
 
3. Selecteer de bedrijven van de 
Website- Leads door naar het 
trechtertje rechtsboven te gaan. 
 
En dan daarop te klikken en te kiezen 
voor ‘Mijn Website-Leads’. 
 
 
 

 

 
 
4. Nu verschijnt een filterscherm om te 
bepalen welke bedrijven met een Lead 
moeten worden getoond. 
 
De bovenste optie ‘Website-Lead 
bezoeker bekend’ is bedoeld om de 
Leads met een persoon te 
onderscheiden van de reguliere Leads. 
Leads met een persoon komen vanuit 
e-campagnes. 
 
 
De rest van de opties zijn bedoeld om 
de lijst van Leads te filteren op 
periode, score of aantal pagina’s / tijd 
gespendeerd. 
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5.  Na ‘sluiten’ wordt de lijst met 
bedrijven met een Lead getoond. 

 
 
 
` 
6. Deze lijst kan nu gecombineerd 
worden met andere criteria. 
 
Bijvoorbeeld door nu ook op ‘Utrecht’ te 
filteren. 
 
Dan blijven er nu nog 6 over: 
“De Website-Leads uit Utrecht.” 
 
 
 
 
 

 

 
 
7. En dan kunnen bijvoorbeeld hier 
weer de als ‘interessant’ gemarkeerde 
bedrijven uit worden gehaald, door op 
het groene vinkje te klikken bovenaan. 
 
“De Interessante Website-Leads uit 
Utrecht.” 
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6 Het contact management systeem 

Het Mijn DATA-collectief heeft compacte maar doelgerichte CRM / relatiebeheer functionaliteiten aan boord. 
Deze functionaliteiten noemen we het contact management systeem. 
 
Samengevat: 

o Medewerkers 
o Actieknoppen voor eenvoudig uitbellen, notities en eenvoudig e-mailen. 
o Actielijst met meerdere actietypen 
o Labelsysteem 
o Te doen lijsten 
o Rapportage 

 

6.1 Medewerkers 

In 4.3 is beschreven hoe medewerkers kunnen worden aangemaakt. 
Als die medewerkers aanwezig zijn zal iedereen die op het account inlogt de keuze krijgen uit de 
medewerkerlijst: bijvoorbeeld: 
 

 
Zodra één medewerker is gekozen verdwijnt het selectiescherm en zal die naam rechtsboven worden 
weergegeven. 
 
Die medewerkernaam en e-mailadres wordt automatisch gebruikt als de gebruiker het contact management 
systeem gebruikt. 
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6.2 Het contact management systeem 

Het contact management systeem is te vinden bovenaan het detailsscherm van een bedrijf. 
Het detailsscherm wordt getoond na het openen van een bedrijf in de resultaatlijst: 
 
 
Dat openen kan via klikken op ‘details tonen’: 
 

 
 
 
 
Of (als het bedrijf nog niet in bezit is) eerst klikken op ‘Meer info’ (dit kost een credit) en dan op ‘details tonen’. 

 
 
 
 
Tip: bij een groene bedrijvenkaart (bedrijf is in bezit) kan je overal op het lege groene deel klikken om de details 
te openen.  
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In het detailsscherm is vervolgens bovenaan het tabblad ‘Overzicht’ het contact management systeem 
zichtbaar: 
 

 
 
 

De Actielijst is het overzicht van de acties bij dit bedrijf (in het voorbeeld zijn er nog geen acties). 

 

 
 
 
 

Onder de actielijst de actieknoppen; hiermee worden acties ondernomen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rechtsboven de actielijst het labelsysteem: 

Hiermee kan het bedrijf van één of meerdere labels worden voorzien.  
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6.3 De actieknoppen 

Een medewerker kan gemakkelijk acties ondernemen vanuit het Mijn DATA-collectief. 

 
 

1. Klik op een telefoonnummer en het MDC zal automatisch uitbellen (als het ondersteund wordt door de 
werkplek). 
 

2. Klik op een e-mailadres of op de [E-mail] knop en een e-mail kan worden opgesteld. Deze wordt  
verstuurd via de beschikbare e-mail applicatie op de werkplek. 
 

3. Klik op [Notitie] om een opmerking op te slaan bij dit bedrijf. 
 

4. Klik op [Te doen aanmaken] om een te doen actie  aan te maken. Dit is een nabel actie met een 
planning; deze actie komt terecht in de Te doen lijst (zie verderop in de handleiding).  
Deze actie is ook bedoeld om het verdere bel-traject in bij te houden. 
In zo’n Te doen actie worden de opeenvolgende bel-notities het ‘verhaal’ bij de prospect. 
 

 

Bij het maken van een te doen actie zijn er een 
aantal extra  instellingen: 
 
Datum en tijd van het moment dat deze te 
doen actie moet worden uitgevoerd. 

 
Een vink veld schakelt een herinnering per e-
mail in. 
 
Daaronder kan de  medewerker van de actie 
worden ingesteld. Standaard staat deze 
ingesteld op de actieve medewerker. Een 
andere medewerker uit de lijst kan ook 
gekozen worden. 
 
Linksonder de  knop [Kopie per e-mail]. 
Hiermee is er de mogelijkheid om een kopie 
van het ‘verhaal’ in de te-doen actie per e-mail 
te sturen - naar bijvoorbeeld een 
accountmanager die niet met het systeem 
werkt.   
 
Via [Afhandelen] wordt de Te doen actie uit de 
Te doen lijst gehaald en gearchiveerd.  Er kan 
daarna eventueel weer een andere actieve Te 
doen actie worden gestart.  
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6.4 De Actielijst 

 
In de actielijst worden automatisch de acties verzameld en getoond die de medewerker onderneemt. 
 
Klikt de medewerker op een telefoonnummer dan verschijnt de regel: 

 
 
Stuurt de medewerker een E-mail zonder sjabloon (via de [E-mail] knop) dan: 

 
 
 
Stuurt de medewerker een E-mail met een sjabloon dan wordt de naam van het sjabloon in de regel 
getoond (hier ‘Extra informatie’): 
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Maakt de medewerker een Notitie dan komt er weer een regel bij: 

 
 
Maakt de medewerker een Te doen actie aan dan wordt deze aan de lijst toegevoegd. Een actieve Te doen 
actie is een gele regel. Deze staat altijd bovenaan. 
Een bedrijf met een gele actieregel staan in de Te doen lijst. 

 
 

Via de kruisjes  achter de regels kunnen acties worden verwijderd.  
(NB: dit kan niet ongedaan worden gemaakt!) 
 
 
Als er meer dan 7 actieregels zijn dan wordt rechtsonder een knop zichtbaar waarmee de complete lijst kan 
worden getoond: 
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6.5 Het Labelsysteem 

 
 
Rechtsboven in het contact management systeem staan een aantal 
labelknoppen. Met deze knoppen kunnen direct label(s) aan het 
bedrijf worden toegekend. 
 
 
 
De eerste drie iconen  horen bij de drie vaste labels die kunnen worden 
gekoppeld aan het bedrijf: 

 
Het bedrijf is interessant. 
  

 
 Het bedrijf is niet interessant. (NB: bedrijven met deze markeren worden uit exports gehouden) 
 
 
 Het bedrijf is (al) een klant. 
 
 
Het bedrijf heeft (minstens) één eigen gedefinieerde label (zie hoofdstuk 4.4 voor de definitie van deze 
labels). 

 
 
Door op de knoppen te klikken kan dat label aan het bedrijf worden gebonden. Dat wordt onthouden totdat weer 
op dezelfde knop wordt geklikt om het label te verwijderen. 
 
 
Als een label wordt aangezet verandert het icoon van licht naar donker: bijvoorbeeld: 

 
Wordt:  
 

 
  Wordt:   
 
 

Bovenstaande interessant en niet interessante labels zijn wederkerig; als de één aanstaat staat de ander uit, en 
andersom. Dit gaat automatisch. 
 
 
 
Met  het paarse icoon  kunnen één of meerdere  eigen labels aan het bedrijf worden toegekend. 
 
 
Bijvoorbeeld:  Dit bedrijf is voorzien van label ‘Hot prospect’. 
 

 Is voorzien van het label ‘Account Jongbloed’. 
                    
                   En heeft label ‘E-mailing 21-1-2019’. 
 

’ 
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6.6 De Te doen lijst 

Alle bedrijven met een gele (actieve) Te doen actie staan in de Te doen lijst. 
Elke Te doen actie heeft een medewerker en per medewerker zijn de Te doen lijsten beschikbaar in het Mijn 
DATA-collectief. 
 
 
De Te doen lijst is op te roepen via het derde 
tabblad linksboven:  
 
De Te doen lijst van de ingelogde 
medewerker wordt standaard getoond. 
 
En standaard worden alle te doen acties tot en 
met vandaag getoond. Dus ook de eerdere 
acties, maar niet de Te doen acties die in de 
toekomst staan. 
 
 
 
Bij de bedrijven in de Te doen lijst wordt een icoon getoond van een geel belletje. 
 

 
 
Achter dat belletje staat de geplande tijd van de  Te doen afspraak. 
 
De bedrijven in de Te doen lijst staan aflopend gesorteerd op die datum en tijd; de oudste Te doen acties staan 
dus onderaan de lijst en de meest recente bovenaan. 
 
 
 
Voor het tonen van afspraken in de toekomst kan 
de datum worden aangepast: 
 
 
 
 
 

 
 
Tonen van de Te doen lijst van een collega is 
mogelijk door op het driehoekje te klikken achter de 
medewerker: 
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6.7 Rapportage over de actie en labels 

 
Het icoon helemaal rechtsboven in het scherm opent het Dashboard. 
 
In het dashboard zijn meerdere rapportages te vinden. 
In verband met de acties en labels is de rapportage Statusoverzicht van belang. 
 
 
Deze statusrapportage bestaat uit drie grafieken: 
 
 
 
Bovenaan een overzicht van de 
aantallen van alle labels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linksonder de acties per 
medewerker uitgesplitst. 
 
 
Rechtsonder de acties per type 
uitgesplitst. 
 
 
 
 
 
 
Boven de grafiek staat een balk met daarin de filteropties: 

Groep:   Kies hier van welke groep bedrijven de labels en acties moeten worden getoond. 
Voorbeeld van groepen zijn: Alle, Mijn (in bezit), Interessant, E-mail export, etc. etc. 
Standaard worden de labels over Alle bedrijven getoond. 

 
Actiemedewerker: Kies hier eventueel een specifieke medewerker voor de acties. 

Standaard worden de acties van alle medewerkers getoond. 
 
Actieperiode:  Kies hier de datumperiode  van de getoonde acties. 
   Standaard tonen we vanaf 2015 tot en met de dag van vandaag. 
 
Actief:   Als deze vink aan wordt gezet worden alleen nog de actieve Te doen acties getoond. 
   Anders gezegd; de lopende verkooptrajecten.  
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In het midden van de rapportage staat deze knop: 
 
 
 
 
Deze knop heeft de volgende functie: 
 
Standaard worden bij het labeloverzicht alle labels getoond. 
 
Als je de labels wilt zien bij de bedrijven van de geselecteerde acties (onderin de rapportage) dan kan dat 
door een klik op de deze knop. 
 
 
 
Voorbeeldrapportage 1: 
(let op de instellingen bovenaan en op de stand van de knop middenin) 
 

Doelstelling: “Alle actieve trajecten bij medewerker R. Hollmann en de labels daarbij” 
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Voorbeeldrapportage 2: 
 

 
Doelstelling “Toon alle acties en labels bij de Interessante bedrijven” 
(let op de instellingen bovenaan en op de stand van de knop middenin) 
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6.8 Exporteren van acties 

 
Rechts onderin het Statusoverzicht staat de knop ‘exporteren’. 
 
 
Hiermee kunnen de acties die in het Statusoverzicht zijn geselecteerd worden geëxporteerd naar een 
Excelbestand. 
 
 
Dit Excelbestand ziet er als volgt uit: 

 
 
 
Met een dergelijk overzicht kunt u: 

 
- Over de werkzaamheden communiceren met een externe partij. 

 
- De memo’s van acties exporteren. 

 
- Een export doen van de acties bij klanten om zo bijvoorbeeld die data over te nemen in een ander CRM 

systeem. 
 

- Eigen filteringen / analyses doen in Excel zoals het afzetten van de acties tegen de tijd. 
 

 


