
Indicatorview 
Meer informatie over 
betreffende indicator.

Dashboard 
prestatieveld 
Per prestatieveld van de 
Aedes-benchmark is een 
dashboard gemaakt.

Indicatorview

Factsheet

Dashboard prestatieveld

Contact

QUICK START GUIDE  
Aedes-benchmarkcentrum 
abc.databank.nl

Hoofddashboard Aedes-benchmark

Landingspagina
Wijzig referentiegroep 
Grootteklasse, provincie, spanning 
woningmarkt, stedelijkheid, financiële 
spankracht of andere corporatie.

Documenten
Download de handleiding, 
gebruikersovereenkomst, 
achtergrondinformatie bij de 
dashboards.

Download 
Dashboard als PDF, excel, alle 
dashboards van de Aedes-
benchmark in één keer.

Ga naar 
landingspagina

Voeg toe aan 
dashboard 
Favorieten

Databank
Uitgebreide database, alle 
indicatoren per corporatie 
voor meerdere jaren (indien 
beschikbaar)

• Favorieten 
Hier krijgt u een overzicht van de tegels die u 
heeft aangemerkt als favoriet.

• Aedes-benchmark 
Ga naar het hoofddashboard van de Aedes-
benchmark.

• Overige bronnen 
Ga naar de dashboards van de dVi, KWH, 
MSCI of FLOW.

• Databank 
Ga direct naar de uitgebreide database.

Na inloggen krijgt u een menu met 4 keuzemogelijkheden.

In deze indicatorview kunt u aan de rechterkant kiezen hoe 
u de cijfers wilt visualiseren. Dit kan als grafiek of als tabel. 
Met de downloadknop rechtsbovenaan kunt u de cijfers 
downloaden als excel of afbeelding.

Onderaan staan drie knoppen
• Informatie: definitie
• Database: ga naar de tabel van deze indicator in de 

databank met waarden voor alle corporaties 
• Favoriet: voeg toe aan dashboard Favorieten

Per prestatieveld is een dashboard beschikbaar. Dit lijkt op het 
hoofddashboard, maar bevat gedetailleerdere informatie en 
meer indicatoren per prestatieveld.  
Ook op deze dashboards zijn er mogelijkheden zoals de 
indicatorview, link naar de databank, andere hyperlinks, 
downloads etc.

helpdesk@aedes.nl
088-233 3700

Alle indicatoren zijn per corporatie beschikbaar in 
de databank. Hier kunt u elke selectie maken voor 
indicatoren, corporaties, referentiegroepen en 
jaartallen.
Klik op `Start introductie’ na het openen van 
de databank om snel kennis te maken met de 
databank of kijk op onderstaande website voor de 
uitgebreide handleiding.

http://support.swing.eu/handleiding/jive/

http://abc.databank.nl
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