Gebruikershandleiding Declareasy

6. Doelrealisatie

Om te starten met het invoeren van doelrealisatie gegevens dient u eerst deze optie te activeren in het instellingenscherm.
A
B

Voer in het invoervak bij [Doelrealisatie activatiecode] het licentienummer in dat u ontvangen heeft van Infinitcare. Wilt u de doelrealisatie optie gebruiken
maar hoeft u dit niet te doen voor Sociaal Domein Fryslan, vul hier dan een willekeurig nummer in.
Druk na het invoeren van het licentienummer op [Opslaan]. De doelrealisatie optie is nu geactiveerd.
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Invoeren metingen
1 Na activatie van de doelrealisatie in het instellingenscherm wordt de [Doelrealisatie]
knop weergegeven.
2 Kies de respondent voor wie de test afgenomen is.
3 Kies het gebruikte meetinstrument voor de test.
4 Kies de score van de test.
5 Vul de afnamedatum van de test in.
6 Vink de checkbox aan wanneer de meting volledig is afgerond.
Nb. Per respondent kunnen 2 verschillende metingen ingevoerd worden
Wijzigen meting
7 Na het invoeren van de meting toont Declareasy de ingevoerde score naast de
respondent.
8 Om de meting te wijzigen selecteer je de respondent en het meetinstrument
waarvoor de meting is ingevoerd. Vul de nieuwe gewenste gegevens in en druk op
[OK]. Declareasy vraagt nu of je de vorige gegevens wilt overschrijven.
Kies hier [OK] wanneer de nieuwe meting opgeslagen moet worden.
9 Het totale aantal ingevoerde metingen wordt bij [Doelrealisatie metingen]
weergegeven.
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Gemeenteportaal
I
Ga naar het rapportage menu
II Voer de periode in waarover je de doelrealisatie gegevens wilt aanleveren
III Druk op de [Doelrealisatie rapport] knop om het rapport te genereren
IV Dubbelklik op de onderste balk van Declareasy om de mappenstructuur te openen
V Kies in de mappenstructuur vervolgens voor de map [reports]
VI In de map staat vervolgens het .xml bestand klaar. Deze kan worden ingelezen op het Gemeenteportaal

