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Dossieronderzoek
In dit document leer je kennismaken met de vele mogelijkheden die het geautomatiseerd
uitvoeren van een steekproef en het vastleggen van dossieronderzoek je biedt. Naast de
gebruiksvriendelijke invoer van zowel onderzoeksvragen als onderzoeksresultaten krijg je ook
inzicht in de resultaten door middel van de verschillende rapportagemogelijkheden.
Door gebruik te maken van de module dossieronderzoek bespaar je niet alleen tijd, maar kun je
ook betere rapportages uitdraaien waardoor de kwaliteit van je organisatie wordt verbeterd.
Tevens kun je met dit document willekeurige steekproeven uitvoeren.
Per schermmogelijkheid zal er een korte uitleg volgen van de mogelijkheden die geboden
worden zodat je kunt zien dat deze module ook voor jouw organisatie van toegevoegde waarde
is.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ter Zake Excel via info@terzake-excel.nl.

Home

Home is het basisscherm waarvandaan het
mogelijk is om allerlei taken uit te voeren
ten behoeve van het dossieronderzoek.
Via dit overzichtelijke basisscherm is het
onder andere mogelijk om de massa in te
voeren, dossiercontroles in te voeren en
kan je navigeren naar de verschillende
rapportages.
Tevens is het mogelijk om zelf vragen toe
te voegen en te wijzigen voor het
dossieronderzoek.

Controle toevoegen / wijzigen

Om een dossiercontrole in te voeren
klik je op de knop dossiercontrole
invoeren bij Home.

Vervolgens toont zich het scherm
zoals hiernaast te zien is. Via de
dropdownmenu’s kun je de periode
invoeren, de periode waarover je
oordeel is en de overige vragen
beantwoorden. Ook is het mogelijk
om opmerkingen over het dossier
op te nemen.
Indien je alle vragen die je wilt
invullen hebt ingevuld kun je via de
knop dossiercontrole toevoegen de
controle opslaan.
Ook is het mogelijk om een
ingevoerde controle later nog te
wijzigen mocht dit nodig zijn.

Invoeren massa / uitvoeren steekproef

Het invoeren van de massa kan
door het invoeren van de dossiers
in de daarvoor bestemde tabellen.
Vanzelfsprekend kun je de massa
hier ook naartoe kopiëren.
Via Home kun je dan op de knop
steekproef uitvoeren klikken. Er
wordt dan volledig automatisch een
steekproef genomen op basis van
het gewenste omvang van de
steekproef. Via een printknop kun je
heel eenvoudig de steekproef
uitprinten.

Vragen wijzigen

Om een controle te kunnen uitvoeren
over een dossier is het natuurlijk
noodzakelijk om de daarvoor vragen
te hebben.
Hier links zie je de eenvoudige en
gebruiksvriendelijke mogelijkheid
voor het invoeren van vragen.
Op vergelijkbare wijze is het ook
mogelijk om de titels voor de massa
en massa en steekproef te wijzigen.

Rapportagemogelijkheden
Het is mogelijk om rapportages uit te
draaien per controleperiode.
Naast een overzichtelijke tabel worden
er ook automatisch een grafiek
aangemaakt.

Zelf rapportage filteren

Je wilt zelf combinaties maken en
managementinformatie creëren.
Ook dat kan natuurlijk. Klik hiervoor
op de knop Zelf rapportage filteren
en alle controles die je hebt gemaakt
worden regel voor regel getoond in
een overzichtelijke tabel.
Door op een driehoekje te klikken bij
de kolomtitel kun je zelf filteren waar
je op wilt.

