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Introductie  

In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te 

ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opt ies, die je kunt instellen, 

aan bod.  

Er zijn meerdere rapportages mogelijk. Je kiest  zelf per rapportage welke widgets je wilt  versturen en 

aan welke personen.  

Rapportages 

Je bent in staat om een rapportage samen te stellen als je:  

 M inimaal één dashboard hebt aangemaakt;  

 Topics hebt ingesteld;   

 Widgets hebt toegevoegd en ingesteld.  

 

Klik hiervoor op de link ‘Tools’ bovenin het  scherm:   

 

             Figuur 1: Selecteer Tools 

 

 

Figuur 2: De tools pagina 
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Klik daarna op ‘voeg een rapportage toe’.  

Het scherm met alle opt ies die je kunt instellen voor de rapportage opent. De opt ies zijn ingedeeld in 

vier categorieën:  

 Algemeen 

 Verzending 

 Rapport formaat en rapport  periode 

 Onderdelen 

  Onder elk vraagteken vindt je een helptekst  terug. Velden met *  zijn verplicht .  

Hieronder volgt  per categorie een uit leg.  

 

  Figuur 3: Rapportages: opt ies algemeen  

Algemeen 

Naam 

Hier vul je de t itel in die je  op de voorpagina van het rapport  wil tonen in de pdf rapportage. Op de 

voorpagina van het rapport  wordt  naast de t itel, ook de datum en het account getoond waaruit  de 

rapportage is verstuurd.  

Omschrijving  

De tekst  die je hier plaatst  wordt  getoond op het  voorblad van de rapportage (indien je kiest  voor het 

pdf-formaat).  
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Verzending 

Bij verzending heb je diverse mogelijkheden om zaken naar wens in te stellen.  

 

                                               Figuur 4: Rapportages, opt ies verzending  

Act ief 

Als je het vinkje ´aanvinkt´ is de rapportage act ief. Dit  houdt in dat  de rapportage wordt verstuurd op 

de ingestelde t ijden. Vink je het vinkje ´uit ´ dan wordt  de rapportage bewaard, maar niet  meer 

verzonden. Op deze manier kun je ook gemakkelijk de verzending t ijdelijk stopzetten zonder deze te 

verwijderen. Op de overzichtspagina wordt aangegeven welke rapportage act ief en inact ief zijn.  

 



  

 Rapportages instellen  

5 

    

Verstuur het rapport  

Hier geef je aan wanneer en hoe vaak het rapport  verstuurd moet worden. Je kunt hier kiezen uit :  

 Elk uur 

 Elke dag 

 Elke week 

 Elke maand  

Tevens kun je hier de startdatum aangeven van de verzending. Standaard is dit  de huidige datum. Je 

kunt ook een datum in de toekomst kiezen. Als laatste kies je de verzendt ijd.  

Signalering 

Als je het vinkje ‘aanvinkt ’, bij signalering, dan geef je aan dat je een rapportage wenst te ontvangen 

als er nieuwe data beschikbaar is buiten het ingestelde rapportage schema om. Deze opt ie is handig 

bij onderwerpen waar je alert  op moet zijn of waar weinig over verschijnt . Gaat het u puur om de 

berichten, dan kun je beter een not ificat ie of een nieuwsbrief instellen. Je ontvangt dan de nieuwe 

berichten per e-mail zodra deze beschikbaar komen.  

De volgende interval opt ies zijn beschikbaar: 

 Elk uur 

 Elke 4 uur 

 Elke 8 uur 

 Elke 12 uur 

 Elke dag 

 Elke 2 dagen 

 Elke week 

Onderwerp voor e-mail 

Standaard staat  hier ´Finchline Rapportage´. Je kunt deze tekst  weghalen en van een eigen 

onderwerp voorzien. Deze tekst  wordt  getoond in de onderwerpsregel van de e-mail waarin de 

rapportage wordt verzonden.  

Tekst voor e-mail 

Standaard staat  hier een basis tekst  ingevuld. Deze kun je aanpassen of leegmaken. De tekst  komt in 

de e-mail te staan waarin de rapportage verzonden wordt.  

Ontvangers 

Bij ‘ontvangers’ vul je de e-mailadressen in van de personen die de rapportage moeten ontvangen. Je 

kunt hier meerdere adressen kwijt  gescheiden door een punt komma (;).  
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Ontvangers van een kopie (cc) 

Bij ‘ontvangers van een kopie’ vul je de e-mailadressen in van de personen die de rapportage moeten 

ontvangen als een kopie. Je kunt hier meerdere adressen kwijt  gescheiden door een punt komma (;).  

Rapportformaat en rapport periode 

Hier vul je een tweetal velden in: het  formaat en de periode: 

 

   Figuur 5: Rapportage: opt ies formaat en periode 

 

Rapportage periode 

Hier kies je de periode waarover je wilt  rapporteren. Deze periode is onafhankelijk van de 

instellingen die je hebt gemaakt in de widgets. Deze hoeven dus niet  gelijk te zijn. Er is keuze uit  de 

onderstaande opt ies:  

 Een dag 

 Twee dagen 

 Eén week 

 Twee weken 

 Eén maand 

 Kwartaal 

 Half jaar 

 Eén jaar 

 Vrije keuze  

De data in de grafieken wordt alt ijd over hele dagen weergegeven. Dit  houdt in dat gegevens van 

vandaag niet  worden meegenomen. Wil je deze gegevens wel meenemen? Vink dan het vakje 

‘inclusief de dag van verzending aan’.  

Kies je  één van de widgets met recente berichten, dan krijg je alt ijd de laatste beschikbare tweets of 

berichten te zien.   
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Als laatste kies je het formaat waarin je de rapportage wenst te ontvangen. Wil je  de rapportage 

gelijk doorsturen dan kies je voor pdf. Wil je de cijfers nog bewerken of zelf opmaken, dan kies je 

voor Excel/ CSV.  

 

Onderdelen 

Als laatste maak je een keuze uit  de widgets waarover je wilt  rapporteren. Onder ‘Niet  Gekozen’ 

staan alle beschikbare widgets. Door te klikken op het groene plus teken voeg je de widget toe aan 

de rapportage. Deze wordt nu aan de rechterkant geplaatst . Door op de rode min te klikken 

verwijder je de widget uit  de rapportage.  

     

 

   Figuur 6: Rapportage opt ies: Onderdelen 
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Om snel de juiste widgets te vinden zijn er twee filter methoden. Je filtert op bron:  

 Alle  

 Nieuws 

 Twitter  

 Sociale Media 

Of op een ‘topic naar keuze’. Het is ook mogelijk om op een combinat ie te filteren. Je ziet  dan alleen 

de widgets die aan de select iecriteria voldoen.  

Volgorde aanpassen 

Na het selecteren van de widgets kun je de volgorde wijzigen. Je wijzigt  de volgorde door de widgets 

naar de gewenste posit ie te slepen. Je doet dit  door met de muis op de widget te gaan staan en de 

linker muisknop ingedrukt  te houden. Nu schuif je de widget naar boven of beneden.  

De gekozen volgorde wordt aangehouden in de rapportage.  

 

Figuur 7: volgorde wijzigen  

 

Opslaan 

Sla, na het maken van de instellingen, de rapportage op. Er verschijnt  een melding op het scherm 

wanneer de eerste rapportage verstuurd wordt.  
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  Figuur 7: Opgeslagen rapportage 

 

De opgeslagen rapportage staat nu in het overzicht. Je kunt meerdere rapportages toevoegen. Het 

overzicht  van de rapportages vindt je op de pagina ‘Rapportages’.  

 

 

 Figuur 9: Overzicht  rapportages  

 

Tips  

 Wil je een rapportage t ijdelijk niet  versturen? Vink dan het vinkje bij ‘act ief uit ’ en sla de 

rapportage op. Er komt dan onder de rapportage te staan dat deze niet  act ief is.  

 

 Gebruik je Adobe pdf reader? Kies dan voor de bladwijzers om snel de grafieken te bekijken.  

 

 Wil je zelf gegevens analyseren? Verstuur dan de rapportage in Excel/ CSV.  

  

Support 

Heb je aanvullende vragen? M aak dan gebruik van de Finchline Support  

Site. Deze is benaderbaar vanuit  Finchline (rechtsboven 

‘support .finchline.nl’) of van de Support  but ton in de rechterbenedenhoek. 


