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Deze handleiding maakt u wegwijs in DataReporter.  

DataReporter is een uitgebreide statistische module waarmee 

u allerlei doorsnijdingen en rapporten kan maken bijvoorbeeld 

over artikelen, profielen, gebruikers en hits. U kunt zelf 

bepalen welke gegevens in het rapport moeten verschijnen. 

 

DataReporter is te gebruiken met de volgende browsers: 

 Internet Explorer vanaf versie 9.0 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 

Deze handleiding is ook te raadplegen vanuit DataReporter. In 

het Rapporten overzicht is rechtsboven een link opgenomen 

naar deze handleiding.  

 

Voor suggesties en vragen kunt u terecht op de 

HowardsHome SupportDesk: 

http://www.howardshome.com/support/howardshome-

nieuws/  

 

INLEIDING 

http://www.howardshome.com/support/howardshome-nieuws/
http://www.howardshome.com/support/howardshome-nieuws/
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Inloggen 

Er zijn twee manieren om DataReporter te benaderen: 

 Via het Management Dashboard: U klikt aan de 

linkerkant op het tabblad 'Rapportages' en vervolgens 

op de link 'DataReporter'. Hiermee wordt een nieuw 

venster (browser) geopend. Opnieuw inloggen is op 

deze manier niet nodig.  

 Via een nieuwe browser: Hiervoor gaat u naar 

http://datareporter.howardshome.com. Hier kunt u 

inloggen met uw Mandash gegevens.  

 

 

 
 
Figuur 1 Inlogscherm DataReporter 

DE START 

http://datareporter.howardshome.com/
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DataReporter bestaat uit diverse rapporten met allen een 

eigen insteek. U kunt filteren op 'Onderwerp', 'Moeilijkheid' en 

'Type'. Daarnaast zijn er de knoppen ‘Parameters’, 
‘Kolommen’ en ‘Sortering’.   

 

 

 

 

 

Figuur 2 De opbouw van DataReporter 

 

 

DE OPBOUW VAN 

DATAREPORTER 
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Soort Rapport 

Er zijn verschillende rapporten waaruit u kunt kiezen om 

inzicht te krijgen in het gebruik van het nieuwsportaal, 

nieuwsbrief of gebruikers. Hieronder vindt u een beschrijving 

van deze rapporten.  

 

Bron Prestaties (standaard)  

Dit rapport geeft inzicht in de prestaties van bronnen binnen 

het nieuwsportaal. Zo is te zien van welke bronnen er weinig 

of juist veel artikelen aan staan, welke bronnen het meeste 

bekeken worden, op welk artikel het meeste wordt geklikt etc. 

Het rapport start met een top 100 van bronnen aflopend 

gesorteerd op aantal artikelen met status aan. Bij de start is 

de datuminterval waarover de gegevens zijn berekend van 

zeven dagen geleden tot en met gisteren. 

Wilt u meer informatie over bronnen, hits per artikel, 

nieuwsbrieven etc. ga dan naar het volledige rapport. 

Bron Prestaties (volledig)  

Dit rapport geeft inzicht in de prestaties van bronnen binnen 

het nieuwsportaal. 

U heeft de beschikking over diverse kwantitatieve en 

kwalitatieve meetwaarden met betrekking tot artikelen, hits 

en nieuwsbrieven. 

Het rapport start met een top 100 van bronnen aflopend 

gesorteerd op aantal artikelen met status aan. Bij de start 

toont DataReporter automatisch de gegevens van de 

afgelopen zeven dagen.  

 

Top 25 bronnen met meeste nieuw  

Dit rapport geeft een overzicht van de top 25 bronnen met de 

meeste artikelen (status: aan) in het portaal.  

De berekening gaat 14 dagen terug (tot en met gisteren).  

Alleen bronnen die meer dan 10 artikelen hebben geleverd 

komen in de lijst voor.  

Wilt u meer informatie over artikelen, hits per artikel, 

nieuwsbrieven en dergelijk dan gaat u naar de standaard of 

complexe ‘Bron prestaties’ rapporten. 

RAPPORT 

Tip: 

Bovenaan een rapport staat de titel 

van het rapport. Wanneer u met de 

muis op de titel gaat staan verschijnt 

er een melding met een korte 

beschrijving van het rapport. 
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Abonnees automatische nieuwsbrief op inactief laatste 2 

weken  

Dit rapport toont een lijst van gebruikers die in de afgelopen 

twee weken hun abonnement op de automatische nieuwsbrief 

op inactief hebben gezet. De gebruikers zijn aflopend 

gesorteerd op datum van einde abonnement. Deze gebruikers 

hebben wel een abonnement op profielen maar willen 

(tijdelijk) geen nieuwsbrief meer ontvangen.  

Kijk voor opzeggingen in het rapport "Abonnees automatische 

nieuwsbrief opgezegd".  

Abonnees automatische nieuwsbrief opgezegd laatste 2 weken  

Dit rapport toont een lijst van gebruikers die in de afgelopen 

twee weken hun abonnement op de automatische nieuwsbrief 

hebben opgezegd. De gebruikers zijn aflopend gesorteerd op 

datum van opzegging.  

Opgezegd betekent dat een gebruiker op geen enkel profiel 

meer geabonneerd is. Dit is een andere status dan inactief.  

Kijk daarvoor in het rapport "Abonnees automatische 

nieuwsbrief op inactief". 

Gebruiker lijst (standaard) & (volledig) 

Dit rapport toont een lijst van gebruikers binnen een 

nieuwsportaal.  

Gebruiker profiel abonnementen (standaard) & (volledig) 

Dit rapport toont een lijst van abonnees per profiel en 

profielen per abonnee. Initieel worden de profielen getoond 

waarop u voor de automatische nieuwsbrief en/of periodieke 

nieuwsbrief bent geabonneerd. 

Nieuwe abonnees automatische nieuwsbrief laatste 2 weken.  

Dit rapport toont een lijst van gebruikers die zich hebben 

geabonneerd of zijn geabonneerd op de automatische 

nieuwsbrief. De gebruikers zijn initieel aflopend gesorteerd op 

de startdatum van het abonnement. Het is ook mogelijk om te 

sorteren op 'email'. Per pagina worden er 50 abonnees 

getoond. 

Hits Historie (standaard) & (volledig) 

Dit rapport toont een overzicht (de historie) van de hits. Het 

is mogelijk om alles ouder dan vandaag te bekijken.  

Het rapport start met de vier belangrijkste meetwaarden 

geaggregeerd over de dag 'gisteren' en verder geen 

kolommen. 
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U kunt het rapport uitbreiden door naar de ´Kolommen 

pagina´ te gaan en daar meerdere kolommen te selecteren, 

bijvoorbeeld 'e-mail' om te zien welke gebruikers er klikten of 

'titel' om te zien op welke artikelen er aangeklikt werden.    

Hits live 

Dit rapport toont een lijst met live hits van titels uit een 

nieuwsportaal. De gegevens zijn berekend van nu tot en met 

gisteren. 

Hits vandaag (eenvoudig) 

Dit rapport toont een overzicht van artikelen waarop vandaag 

doorgeklikt is. 

Top 25 gebruikers met de meeste hits 

Dit rapport geeft de top 25 van gebruikers weer die de 

afgelopen twee weken het meeste hebben doorgeklikt op 

artikelen. 

De artikelen waarop geklikt is kunnen ook ouder dan twee 

weken zijn. 

U bekijkt de historische gegevens, deze zijn bijgewerkt tot en 

met gisteren.  Er is aflopend gesorteerd op het aantal unieke 

hits. Uniek wil zeggen: Wanneer een geïdentificeerde 

gebruiker (een gebruiker met een e-mailadres) doorklikt op 

een artikel, dan wordt alleen de eerste doorklik geteld. Als 

dezelfde gebruiker daarna nog een keer doorklikt op dat 

artikel, dan wordt deze klik niet meegeteld. 

Top 25 recente artikelen met de meeste hits 

Dit rapport geeft de top 25 van artikelen weer van de 

afgelopen twee weken waarop het meeste geklikt is. 

U bekijkt de historische gegevens, deze zijn bijgewerkt tot en 

met gisteren.  Er is aflopend gesorteerd op het aantal unieke 

hits. Uniek wil zeggen: Wanneer een geïdentificeerde 

gebruiker (een gebruiker met een emailadres) doorklikt op 

een artikel dan wordt alleen de eerste doorklik geteld. Als 

dezelfde gebruiker daarna nog een keer doorklikt op dat 

artikel, dan worden deze klik niet meegeteld. 

Automatische nieuwsbrief open rates 

Dit rapport toont een overzicht van open rate statistieken per 

verzending. Er zijn alleen gegevens zichtbaar wanneer er bij 

ons is aangegeven dat open rates geregistreerd moeten 

worden. 
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Automatische nieuwsbrief run afgelopen 7 dagen 

Dit rapport geeft een actueel overzicht van de verzending van 

de automatische nieuwsbrief. 

Automatische nieuwsbrief run afgelopen 7 dagen (eenvoudig) 

Dit rapport geeft een eenvoudig en actueel overzicht van de 

automatische nieuwsbrief verzending voor een nieuwsportaal. 

Het overzicht laat zien hoeveel gebruikers (er mogelijk) een 

nieuwsbrief konden krijgen en hoeveel er verstuurd zijn. Voor 

de verzending van vandaag kan het zijn dat in de kolom 

'afgehandeld' de waarde 'Nee' staat. De verzending is dan in 

voorbereiding. 

Binnen vijf minuten na verzending van de laatste nieuwsbrief 

krijgt de verzending de waarde 'Ja'. 

Feedback via nieuwsbrief, artikel rating 

Dit is een rapport waarmee de nieuwsletter feedback bekeken 

kan worden. 

Automatische nieuwsbrief voortgang laatste 6 maanden 

Dit rapport geeft een eenvoudig en actueel overzicht van de 

voortgang van de automatische nieuwsbrief. Het rapport toont 

de gegevens van de laatste zes maanden.  

Dit rapport geeft informatie over de automatische nieuwsbrief 

weer, zoals het aantal gemiddelde actieve abonnees, toename 

actieve abonnees, het aantal verstuurde nieuwsbrieven met 

artikelen, niet verstuurde nieuwsbrief met een foutieve reden 

en het totaal verzonden nieuwsbrief met een hit. 

Portal details (standaard) & (volledig) 

Dit is een rapport met feiten verdeeld over te selecteren tijd 

segmenten, zoals toename aantal abonnees per week, of het 

aantal artikelen met de status ‘aan’ (geselecteerd) per dag. 

Dit rapport geeft de meest basale gegevens weer. Voor meer 

informatie over een portal, ga dan naar het ‘volledige 

rapport’. 

Portal gegevens laatste twee weken 

Dit rapport geeft een eenvoudig en actueel overzicht van de 

voortgang van een nieuwsportaal. Het rapport toont de 

gegevens van de laatste twee weken.  

Dit rapport geeft informatie over het gemiddelde aantal 

actieve abonnees, het totaal aantal verstuurde automatische 

nieuwsbrieven, het totaal aantal hits en het totaal artikelen 
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met status ‘aan’ (geselecteerd). 

  

Profiel basis gegevens 

Dit rapport geeft een lijst van (verzamel)profielen met de 

kwantitatieve gegevens aantal abonnees, aantal artikelen en 

aantal hits.  

Verzamelprofiel zijn profielen waarin artikelen worden 

verzameld. 

Bij de start van het rapport wordt gesorteerd op profielnaam 

en zijn de gegevens berekend over de afgelopen 14 dagen. 

Profiel prestaties (standaard) 

Dit rapport geeft een lijst van profielen met enkele belangrijke 

gegevens zoals het aantal abonnees, gegevens over het 

aantal artikelen en het aantal hits per artikel en percentage 

artikelen aan. 

Het rapport start met een overzicht van alleen de profielen 

waarin nieuws verzameld is, waarbij gesorteerd is op 

profielnaam. De gegevens zijn berekend over de afgelopen 

zeven dagen tot en met gisteren. 

Profiel prestaties (volledig) 

Dit rapport geeft een lijst van profielen met al hun kenmerken 

en een grote set aan meetwaarden. 

Het rapport start met een overzicht van alleen de profielen 

waarin nieuws verzameld is en gesorteerd op profielnaam. Bij 

de start zijn de gegevens berekend over de afgelopen zeven 

dagen tot en met gisteren.  Dit is uiteraard aanpasbaar. Bij de 

start worden enkele belangrijke gegevens getoond, zoals 

aantal abonnees, gegevens over aantal artikelen en aantal 

hits. 
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Moeilijkheid 

In DataReporter zijn de rapporten ingedeeld naar 

moeilijkheid. Zo is er de mogelijkheid om te kiezen voor een 

eenvoudig, standaard en complex rapport. 

Eenvoudige Rapporten 

Eenvoudige rapporten hebben weinig tot geen 

instelmogelijkheden. Alle instellingen zijn in principe al 

gedaan. Het rapport toont kant en klaar de gegevens, 

bijvoorbeeld: ‘Aantal hits per kwartaal’.  Over het algemeen 

zijn de parameters en kolommen niet instelbaar. Soms is het 

wel mogelijk om te sorteren. 

Standaard Rapporten 

Standaard rapporten hebben meer instelmogelijkheden. De 

hoeveelheid beschikbare gegevens zijn vaak beperkt tot de 

meest noodzakelijke. Er is bijvoorbeeld wel een mogelijkheid 

om het 'Aantal hits' weer te geven, maar niet het 'Aantal hits 

per portaal' of het 'Aantal hits per artikel'. 

Bij dit type rapport is de datuminterval waarover de gegevens 

bekeken kunnen worden vaak kleiner, bijvoorbeeld alleen de 

afgelopen twee weken. Parameters zijn wel instelbaar, maar 

beperkt. 

Complexe Rapporten 

Complexe rapporten zijn volledig aanpasbaar. De getoonde 

informatie hangt af van de geselecteerde ‘kolommen’ & 

‘parameters’. Waarbij het Standaard rapport alleen te kiezen 

is voor het 'Aantal hits', heeft het Complexe rapport wel de 

instelmogelijkheid om de hits weer te geven voor het ‘Aantal 
hits per portal’ en het 'Aantal hits per artikel'.   
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Type rapport 

Er zijn drie rapporttypen, namelijk: 

 Lijst  

 Tijd detail 

 Groepeer 

In het rapportoverzicht wordt het type getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Type rapporten 

 

Lijst rapport 

Een lijst rapport toont een lijst van items bijvoorbeeld, 
bronnen of profielen. 
Per item worden er een aantal meetwaarden getoond, die 
berekend zijn over een in te stellen periode, bijvoorbeeld 
´Totaal artikelen´ of ´Totaal unieke hits´.  
Deze rapporten lenen zich goed om snel items te vergelijken, 
bijvoorbeeld de top 10  bronnen met de meeste hits per 
artikel. 
  

Tijd detail rapport 

Met een tijd detail rapport is het mogelijke om van één item, 
bijvoorbeeld één bron of één profiel het verloop van een set 
meetwaarden te bekijken over de tijd. De periode waarover 
de gegevens bekeken worden is daarbij in te stellen. Tevens 
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kan ingesteld worden over welk tijdvak geaggregeerd moet 
worden, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. 
  

Groepeer rapport 

Groepeer rapporten zijn de meest complexe. Zij kenmerken 
zich door een grote set te selecteren dimensies en kenmerken 
en een wat kleinere set meetwaarden. De meetwaarden 
worden berekend over de geselecteerde 
dimensies/kenmerken. 
Onderstaand voorbeeld komt uit het ´Hits historie rapport´. 
Er is één dimensie geselecteerd en twee meetwaarden. De 
meetwaarden ´Aantal hits´ en ´Aantal hits per artikel´ 
worden geaggregeerd over de dimensie Bron. 

Onderwerp 

 
De rapporten zijn ook ingedeeld naar onderwerp. Het 
onderwerp geeft aan welk aspect u bekijkt van de portaal, 
bijvoorbeeld Nieuwsbrieven, Gebruikers of Hits. In het 
rapportoverzicht ziet u standaard onder welk onderwerp een 
rapport valt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Rapport onderwerpen 
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De standaard onderdelen van een rapport 

Aan de bovenkant van een rapport staan algemene rapport 

onderdelen.  

Rapport titel 

Bovenaan een rapport staat de titel. Wanneer u met de muis 

op de titel gaat staan verschijnt er een melding met een korte 

beschrijving van het rapport. Deze beschrijving is ook te lezen 

in deze handleiding bij 'Soort Rapport'.  

Sessie gegevens 

Onder de titel staan jouw sessiegegevens. Dit is het e-

mailadres waarmee u bent ingelogd en de naam van het 

portaal waarvan u de gegevens bekijkt. 

Wanneer u ´administrator´(beheerder) bent van meerdere 

portalen, dan is het mogelijk om voor een portaal te kiezen. U 

kunt voor alle portalen de gegevens bekijken. 

Hyperlinks 

Helemaal rechts staan een aantal hyperlinks waarop u kunt 

klikken om bijvoorbeeld uit te loggen, terug te gaan naar het 

portaaloverzicht of terug te gaan naar het rapportoverzicht. 

Wanneer u in het scherm Rapporten of Portals overzicht zit is  

ook een link naar deze handleiding beschikbaar. 

  

De knoppen van een rapport 

Boven elk rapport staan vijf knoppen. Met deze knoppen is 

het mogelijk om te schakelen tussen diverse onderdelen van 

een rapport, om bijvoorbeeld een kolom of parameter in te 

stellen.  

De knop met de rode tekst en rand laat het actieve onderdeel 

zien. In onderstaand voorbeeld ziet u dat de pagina ‘Tabel’ 
actief is.  

 

 

Figuur 5 Actieve onderdeel 

 

Parameters instellen 

Bij de meeste standaard en complexe rapporten is het 

mogelijk om parameters in te stellen. Hiervoor klik u op de 

knop 'Parameters', waarna u op de Parameters pagina komt. 

DE STANDAARD 

ONDERDELEN EN 

KNOPPEN 

Let op: 

Maak binnen DataReporter geen 

gebruik van de 'Back ' en 

'Forward ' knop van de browser. 

Wanneer u hier toch op drukt 

krijgt u een foutmelding. Druk 

op F5 (of de 'Refresh' knop) om 

de pagina opnieuw te laden. 

Binnen DataReporter is het 

alleen mogelijk om te navigeren 

door de knoppen te gebruiken 

zoals deze hiernaast staan 

beschreven. 
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Er zijn een aantal opties om de parameters mee in te stellen 

namelijk: 

 Tekstveld: In een tekstveld is het mogelijk om zelf een 

waarde in te typen, bijvoorbeeld de waarde Telegraaf.   

 Keuzelijst: In een keuzelijst ziet u een aantal 

mogelijkheden gepresenteerd waaruit gekozen kan 

worden. Het is niet mogelijk om meerdere items te 

selecteren. 

 Datum: Het specificeren van datumparameters is 

mogelijk door op het icoontje te drukken. Er verschijnt 

een element op de pagina om de datum te selecteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Aanpassen periode 

 

Bij het niet selecteren van een parameter wordt deze niet in 

de lijst weergegeven of er worden standaard waarden 

getoond.  
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Datuminterval instellen 

Aan de linkerkant is het mogelijk om de benedengrens (datum 

van) in te stellen. Aan de rechterkant is het mogelijk om de 

bovengrens (datum tot) van de interval in te stellen. De 

bovengrens is ‘tot’ en is niet ‘tot en met’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7 Datuminterval  

 

Bij sommige rapporten is het mogelijk om ook een tijd aan te 

geven.  Bij bepaalde datumparameters is het ook mogelijk om 

de ‘datum van’ of ‘datum tot’ buiten beschouwing te laten. Dit 

wordt gedaan door de checkbox boven de kalender uit te 

vinken.  

Bijvoorbeeld: het rapport Hits Live is geopend en u wilt zien 

wat de hits zijn die nu binnenkomen. Dit doet u door de 

‘datum tot’ uit te zetten. 

 

Tijdelementen niet instelbaar 

Bij bepaalde datumparameters zijn de tijdelementen niet 

instelbaar. Wanneer dit niet mogelijk is, komt dit doordat de 

datum en niet de tijd geregistreerd is. Bepaalde rapporten 

werken met gegevens die alleen op dag niveau berekend 

worden.   
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Tijdvak instellen 

Het is ook mogelijk om een tijdvak in te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Tijdvak instellen  

 

U kunt meerdere items selecteren door de ‘CTRL’ toets 
ingedrukt te houden bij het selecteren van een element. U 

kunt een selectie wijzigen door de knop ‘Wis de selectie’ te 
gebruiken. 

 

Kolommen instellen 

Bij de meeste standaard en complexe rapporten is het 

mogelijk om kolommen in te stellen. Hiervoor klikt u op de 

knop 'Kolommen', waarna u op de Kolommen pagina komt.   

 

Hier is het mogelijk om door middel van vinkjes aan te geven 

welke gegevens wel en niet in het rapport getoond moeten 

worden. 

Bij elk rapport zijn een aantal kolommen standaard al 

geselecteerd. Dit is naar eigen wens aan te passen. 

 

Sortering instellen 

De sortering kan op twee manieren ingesteld worden:  

 Via de Sortering pagina; 

 Via de Tabel pagina op de naam van de kolom te 

klikken.   
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Sorteren via de Sortering pagina 

Bij de meeste standaard en complexe rapporten is het 

mogelijk om een sortering te maken. Klik daarvoor op de 

knop 'Sortering'.   

 

 

 

 

Figuur 9 Sorteringsmogelijkheden  

 

Er verschijnt een overzicht met drie keuzelijsten. Selecteer 

hier een keuze en geef achter de keuzelijst aan of de kolom 

gesorteerd moet worden ‘oplopend’ of ‘aflopend’. De sortering 

kan alleen plaatsvinden op kolommen die getoond worden in 

het overzicht op de Tabel pagina. 

 

Sorteren via de Tabel pagina 

Het sorteren via de Tabel pagina zal vaker voorkomen. U kunt 

sorteren door op de naam van de kolom te klikken. Dit is 

alleen mogelijk wanneer de naam van de kolom onderstreept 

is. Wanneer een sortering op een kolom is toegepast is de 

naam van de kolom geel geworden. 

 

Tabel bekijken 

Door op de knop 'Tabel' te klikken, komt u op de Tabel pagina 

terecht. De Tabel pagina is opgebouwd aan de hand van de 

ingestelde parameters, kolommen en sortering.  

 

 

Het is mogelijk dat deze pagina niet het eindpunt is van de 

rapportage. Er zijn rapporten waar u kunt doorklikken 

(doorsteken) naar een nieuwe rapportage. Dit doet u door op 

een meetwaarde te klikken. Rechtsboven verschijnt een 

hyperlink om weer terug te gaan naar het rapport waar u 

vandaan kwam. 

 

 


