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Handleiding toegang dashboard MS Registratie 

Servicedesk MS-Registratie: servicedesk-ms@sivz.nl 

Telefoon: 030 – 63 58 248 (tussen 09.00 en 16.30 uur) 

 

1. Inloggen bestaand account 

U logt in op de gebruikelijke wijze met uw gebruikersnaam en wachtwoord in de MS-Registratie.  

U komt dan in het volgende scherm:  

 

 
Figuur 1:  Het toegangsportaal 

U klikt op het tabblad “Rapportage”(zie de blauwe pijl). Vervolgens klikt u naast de naam van uw ziekenhuis 

op “Ga naar dashboard”.  

 

2. IVisualZ - Inleiding 

IVisualZ is een benchmarktool die uw organisatie helpt bij het bewaken van kwaliteit door trends weer te 

geven in heldere grafieken en tabellen. Met uw persoonlijke inlog krijgt u toegang tot de rapporten 

gebaseerd op uw eigen gegevens. Daarnaast worden in een aantal rapporten uw gegevens gespiegeld met 

het landelijk gemiddelde. 

IVisualZ is interactief en biedt de mogelijkheid informatie te filteren. Tevens is het mogelijk om de gegevens 

in te zien in een tabel en hiervan een export te maken naar diverse  bestandsformaten (CSV, Excel, PDF, RTF). 

Ook is er een mogelijkheid om alle gegenereerde rapporten eenvoudig te verzamelen door ze in een editor 

toe te voegen en te voorzien van eigen commentaar. Hiermee kan snel een eigen rapport worden 

samengesteld. Dit kan als HTML, PDF of RTF worden opgeslagen.  

 

2.1 Systeemeisen 

Het dashboard is functioneel met de volgende browsers: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Opera 

• Safari 

• Chrome 
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Niet alle functionaliteiten worden ondersteund bij een lagere versie van de betreffende browser. Wanneer u 

gebruik maakt van een lagere versie is het aan te bevelen deze te updaten.  

Behalve een goede browser, is de installatie van een goede versie van FlashPlayer ook noodzakelijk voor een 

optimale werking van de rapportages.  

 

3. De rapportages 

 

3.1.  Functionaliteiten 

Nadat u bent ingelogd wordt het eerste rapport automatisch geladen. Het openingsrapport ziet er als volgt 

uit:  

 

  
  
Figuur 2:  Openingsrapport 

In dit scherm zijn de volgende onderdelen te onderscheiden: 

1. Rapportgebied waar de benchmarkgegevens worden weergegeven 

2. Kies rapport 

3. Filters 

4. Mijn rapport  

5. Uitloggen 

 

Ad 1:  Rapportgebied 

In dit gebied staan de benchmarkgegevens in de vorm van een grafiek. Als u onder de grafiek op “Show 
table” klikt, wordt ook de tabel zichtbaar.  
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Ad 2: Kies rapport 

Met deze knop kunt u verschillende benchmarkgegevens (= verschillende rapportages) selecteren die dan in 

het rapportgebied worden weergegeven. Wanneer u klikt op de knop “Kies rapport” ziet u in één keer alle te 

kiezen benchmarkgegevens. Deze zijn onderverdeeld in categorieën, namelijk diagnose traject, ziekte 

verloop en medicatie. Door op een categorie te klikken selecteert u deze of klapt u de categorie in. Door op 

het gewenste rapport te klikken wordt deze geladen in het rapportgebied en worden de bijbehorende filters 

getoond.  

 

 

  

 
Figuur 3:  Overzicht rapporten in kies rapport 

Ad 3: Filters 

Met de filters kunt u de gegevens van het bijbehorende rapport filteren. Per filtercategorie kunt u meerdere 

opties selecteren. De filters hebben betrekking op de diverse rapportagejaren. 

 

Met de knop “Select all” worden alle opties (= alle jaren) geselecteerd en kunt u door op een optie te klikken 

deze weer deselecteren. Dit is bijvoorbeeld handig als er veel opties zijn en u er één niet wilt selecteren. Met 

de knop “Select none” kunt u de selectie ongedaan maken. In het rapport zijn dan nog wel alle opties 
geselecteerd maar als u nu op een optie klikt wordt er alleen op die optie gefilterd.  

 

Standaard worden alle opties geselecteerd als u meerdere opties aanklikt. Als u steeds slechts één optie wilt 

selecteren om zo snel het verschil tussen de verschillende opties te zien in het rapport is het niet handig om 

steeds de vorige optie te deselecteren voordat u de nieuwe optie selecteert. Als u bijvoorbeeld snel het 

verschil tussen de jaren wilt zien kunt u dit het beste doen door op de knop “OR” te klikken” (zie de 
omcirkeling in figuur 6). U selecteert nu altijd maar één optie. Heeft u bijvoorbeeld jaar “2017” aangeklikt en 
vervolgens klikt u op jaar “2016” dan is alleen de laatste optie geselecteerd. Om weer meerdere opties te 
kunnen selecteren klikt u op de knop “AND”.  
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Figuur 4:  Overzicht rapporten in menu 

Ad 4: Mijn rapport 

Door over de knop “Mijn rapport” te zweven worden de knoppen “Voeg toe” en “Toon”  getoond. Met de 
knop “Voeg toe” kunt u het rapport dat op uw scherm staat aan een editor toevoegen. Het rapport wordt 
toegevoegd op basis van de filters die u heeft geselecteerd. U kunt meerdere rapporten aan de editor 

toevoegen. Deze worden dan onder elkaar gezet. Door op de knop “Toon” te klikken ziet u de rapporten die 
u aan de editor heeft toegevoegd en kunt u de rapporten desgewenst aanpassen (commentaar erbij typen, 

grootte aanpassen, verwijderen e.d.) 

  

 
Figuur 5:  Overzicht rapporten in menu 

4. Uitloggen 

Rechtsboven in het scherm zie u als welke gebruiker u bent ingelogd. Als u hierover met uw muis zweeft 

krijgt u de optie om uit te loggen. 


