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Handleiding gebruik dashboard

Log in met de username en het password die u van NIBE-SVV hebt ontvangen.

Uitleg group-scherm

Uitleg user-scherm

Doel van deze handleiding is uitleg te geven van de informatie die wordt getoond in het dashboard.

https://triple-a.nibesvv.nl



Uitleg group-scherm

1

Datum van de informatie in het 

dashboard en de rapportage. 

Geen datum geeft in het 

dashboard de status van vandaag

Knoppen om 

groepsgegevens

te exporteren naar

excel of pdf

Zoekveld voor

medewerkers

binnen de groep

Users met hun

status; elke kolom

is sorteerbaar

Status van de 

medewerker

volgens de settings.

Mogelijkheid om 

user uit de group te 

halen. Deze komt 

dan in ‘no group’.
Slagingspercentage: 

‘aantal keer

geslaagd’/‘aantal

pogingen’

Datum waarop de 

medewerker de 

laatste keer een

periodieke toets

heeft gehaald.

Meest recente datum dat een

medewerker heeft ingelogd. Wanneer

iemand Triple A afsluit zonder uit te

loggen, hoeft hij ook niet altijd opnieuw

in te loggen (browser-afhankelijk). Er

verschijnt dan dus geen nieuwe datum.



Uitleg user-scherm

1

Status van de 

medewerker

Periode waarover de 

studievoortgang wordt getoond: 

- periodieke toetsen

- ontvangen onderwerpen

Geen datum betekent: 

de gehele actieve periode.
Informatie over de 

medewerker per 

vandaag

Onderwerpen die de 

medewerker in de 

aangegeven periode

heeft ontvangen en de 

status van zijn

studievoortgang.

Score van de medewerker op dit

onderwerp in de periodieke toetsing.

Periodieke toetsen die de 

medewerker in de 

aangegeven periode heeft

gedaan en de resultaten

daarop.

Yes geeft aan dat de medewerker

het onderwerp heeft geopend. 

No geeft aan dat het onderwerp

ongelezen is.

Aantal getoetste

onderwerpen
Gehaald of 

gezakt

Score van de medewerker op 

deze toets

Yes geeft aan dat artikel binnen het 

verplichte profiel valt. No geeft aan dat het 

binnen het optionele profiel valt.

Yes geeft aan dat een Periodieke 

Toets met dit artikel positief is 

afgesloten. No geeft aan dit nog 

niet het geval is.
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