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Management Informatie Systeem
In dit document leer je kennismaken met de vele mogelijkheden die de geautomatiseerde
veiligheidsscan van Ter Zake Excel je biedt. Naast de gebruiksvriendelijke invoer van de vragen
en de antwoorden krijg je ook overzicht door middel van een grafiek.
Door gebruik te maken van deze MIS bespaar je niet alleen tijd, maar krijg je ook overzicht
waardoor je jouw doelen en indicatoren beter kunt monitoren. Hierdoor wordt de kwaliteit van
je organisatie verbeterd.
Per schermmogelijkheid zal er een korte uitleg volgen van de mogelijkheden die geboden
worden zodat je kunt zien dat deze MIS ook voor jouw organisatie van toegevoegde waarde is.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ter Zake Excel via info@terzake-excel.nl.

Missie

In het tabblad Missie kan voor een afdeling en een
specifiek jaar de Missie, Visie en Strategie verwerkt
worden.
Tevens kunnen de doelen en de termijnen waarbinnen
deze behaald moeten worden weergegeven worden in
dit tabblad. De doelen zullen in de volgende tabbladen
terugkomen.

Indicatoren

In het tabblad Indicatoren zullen in
eerste instantie de doelen uit het tabblad
Missie nogmaals getoond worden.
Per perspectief (volgens de Balanced
Scorecard) is het mogelijk om een
indicator en een meeteenheid te
benoemen. Verder kun je aangegeven op
welk doel de indicator betrekking heeft.
De indicatoren komen terug in het
volgende tabblad.
De vier perspectieven zijn Financieel,
Klant, Intern en Leer- en
groeiperspectief.

Resultaten

In het tabblad Resultaten zullen in
eerste instantie de doelen uit het tabblad
Missie nogmaals getoond worden.
Per perspectief en per indicator is het
mogelijk om de norm en het resultaat in
te voeren. De doelen, indicatoren en
meeteenheden worden uit het vorige
tabblad gehaald.
Het is mogelijk om zelf de perioden te
veranderen, nu staan er jaartallen, maar
hier kun je bijvoorbeeld ook kwartalen
van maken.

Rapportage

Bij Rapportage is het mogelijk om op
basis van het perspectief en de
bijbehorende indicator een grafiek te
tonen. Door middel van uitklapmenu’s
kan een perspectief gekozen worden,
vervolgens is het mogelijk om de
bijbehorende indicator te selecteren. De
grafiek zal vanzelf worden bijgewerkt.

