
CiVision Operationele 

Overzichten
Makelaarsuite is het centrale platform om gegevens tussen basisregistraties en applicaties uit 

te wisselen. Het is natuurlijk erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de kwaliteit van deze 

gegevens en de actuele status van de gegevensstromen en ketens.

In de monitor en grafieken wordt de 

informatie overzichtelijk weergeven. Je kunt 

dus in één oogopslag de belangrijkste 

informatie zien en vanuit daar verder 

klikken. Daarbij krijg je meldingen wanneer 

een onderwerp aandacht behoeft. Zo houdt 

je tijd over voor andere taken en processen.

COO Basis bevat een monitor die diverse 

processen en berichtenstromen binnen 

Makelaarsuite controleert. Hierdoor vindt 

een structurele verlaging van dagelijkse 

handmatige beheerinspanning plaats. Tevens 

wordt alle relevantie informatie 

overzichtelijk op één scherm weergeven. 

COO Basis beschikt daarnaast over diverse 

grafieken. Deze kunnen per gebruiker 

geconfigureerd worden. Met deze grafieken 

heb je snel en makkelijk inzicht in o.a. KvK- 

authenticiteit en -mutaties, de statussen van 

serviceverzoeken, urgente te verzenden 

berichten en verwerkte verzoeken. 

CiVision Operationele Overzichten (COO) is 

een gebruiksvriendelijke basismodule die 

inzicht geeft in belangrijke processen binnen 

Makelaarsuite. Hiermee kan je 

gegevensstromen en ketens eenvoudig 

controleren. COO Basis is opgebouwd uit een 

monitor en diverse dashboard grafieken. 

De voordelen van COO 

- Geografisch en administratief raadplegen van adressen,   

 bedrijfsgegevens, personen, panden en verblijfsobjecten. 

- Alle landelijk beschikbare geografische services zijn 

 beschikbaar. 

- Makkelijk zelf kaartlagen configureren, toevoegen, 

 verwijderen en gebruikers autoriseren. 

- Makkelijk in gebruik waardoor iedere gebruiker in staat is 

 analyses uit te voeren. 

- Zelf data output definiëren. 

- Zelf macro's definiëren om automatisch grafieken en KPI 

 dashboards te genereren.
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COO algemeen Een gebruiksvriendelijke module die overzichtelijk 

informatie over diverse processen weergeeft.
Deze module biedt een aantal standaard 

overzichten, gebaseerd op het gegevens- 

magazijn. Dit zijn o.a. inwoneraantallen per 

wijk, diverse jubilarissen van burgers en 

verlopen reisdocumenten. Doordat je 

eenvoudig toegang tot deze module hebt en 

je zelf kunt kiezen welke informatie je naar 

Microsoft Excel kunt exporteren, kun je 

informatie snel inzetten om de 

dienstverlening (naar burgers) te 

optimaliseren. 

Daarnaast is het ook mogelijk om eigen 

overzichten te maken met de aanvullende 

module Toolkit Informatievoorziening. Deze 

module wordt ook door ons gebruikt om 

aanvullende modules te ontwikkelen zoals de 

BRK. 


