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Dashboard

Dashboard
Mill7 Dashboard
Het Dashboard presenteert grafisch management informatie. Denk aan financieel, tijd, voortgang,
compliance, in- en uitstroom.
Alle grafieken worden door de gebruiker gedefinieerd. De gegevens worden aangeleverd door
Mill7. Als u behoefte heeft aan andere soorten gegevens neem dan contact op met Millogic.
Het Dashboard maakt deel uit van de Trust-versie van Mill7. Het wordt meegeleverd met alle
Mill7-modules.
Het Dashboard gebruiken
Het Dashboard wordt gestart vanuit het menu Rapporten.

Het Dashboard venster bevat 5 knoppen voor de verschillende categorieën en een Update-knop.
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Elke categorie-knop opent een Excel-bestand met gegevens, grafieken en andere rapporten,
gebaseerd op instelling die gemaakt zijn in de Update-sectie en in de sjablonen.

Andere rapporten van dezelfde categorie kunnen bekeken worden door van tabblad te wisselen.
De eerste negen tabbladen kunnen worden aangepast naar gelang uw informatiebehoefte. De
data-tabbladen leveren de benodigde gegevens.
Instellen van de rechten
Om gebruikers toegang te verlenen tot het Dashboard moet het recht daarvoor ingeschakeld
worden bij de betreffende groepen.
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Dashboard

Basisgegevens
Instellen van het Dashboard
Voordat het dashboard gebruikt kan worden moet het ingesteld worden in de Update-sectie.
Kies de Update knop op het Dashboard venster voor het aanpassen van sjablonen, het
onderhouden van de instellingen en het bijwerken van de data.
Het Update venster bevat tabbladen voor elke categorie en een algemeen tabblad, Basisgegevens
genaamd. Alle tabbladen beschikken over knoppen voor het bewerken van sjablonen, het
aanmaken van demo-bestanden, het sluiten van het Update-venster en een Update-knop voor het
bijwerken van de data.

Gebruikers kunnen zelf de gegevens die gebruikt worden configureren. Dit wordt uitgelegd per
categorie in de volgende secties.
Opmerking
Wees ervan bewust dat de configuratie gedeeld wordt met alle andere gebruikers.
Aanpassen sjablonen
Het Dashboard is gebaseerd op Excel-sjablonen. Mill7 vult gegevens in op speciale tabbladen van
het sjabloon (genoemd Data1, Data2 etc.). De gebruiker kan de eerste negen tabbladen van het
sjabloon zelf inrichten voor presentatie van die gegevens.
Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de paragraaf Sjablonen.

© 2002 Millogic Software B.V.

5

Mill7

Dashboard

Tabblad Basisgegevens
Op het tabblad met basisgegevens kan de map worden ingesteld waarin de Excel-bestanden
opgeslagen zullen worden.
Om alle Excel-bestanden in één keer bij te werken, klikt u op de knop Update Basisgegevens in
het tabblad Basisgegevens.
Voor het bijwerken van een specifieke categorie klikt u op de Update knop op het tabblad van die
categorie.

1.2

Financieel
Tot maximaal negen formules kunnen worden ingevoerd. Elke formule heeft diverse parameters.
· De naam van de formule, om te worden opgenomen in de grafiek.
· De formule zelf. Dit kan een reeks van grootboekrekeningen zijn, zoals 4000,7999.
De formule kan operatoren bevatten, zoals + - / * ()
Bijvoorbeeld: -(8000,8999)+(5000,5999)/3200
· Het aantal jaren waarop de berekeningen betrekking moeten hebben kan variëren van 1 tot 5,
terug tellend vanaf het jaar van de geopende boekhouding.
· De periode reeksen kunnen beginnen bij 0 om ook de openingsbalans mee te nemen.
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· Als de optie cumulatie is ingeschakeld worden de periodetotalen bij elkaar opgeteld.

Door te klikken op de knop Update Financieel wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel
getoond gebruik makend van de sjabloon Financieel.
Grafieken, gebaseerd op de Data-tabbladen, worden gepresenteerd in de eerste negen tabbladen.
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Tijd
Twee jaren kunnen worden geselecteerd. Voor elk jaar wordt een Data-tabblad gevuld.
Voor de scheiding tussen facturabele en niet-facturabele uren moet voor een keuze worden
gemaakt tussen de standaard status van de bewerking en de status van de urenregel zoals die
daadwerkelijk is geboekt.
Facturabele (directe) uren worden bepaald door de tijd die geschreven is met de factuurstatus "J"
of de tijd die geschreven is met de factuurstatus "J" of "F". Dat hangt af van de instelling voor het
berekenen van directe uren.
Directe uren kunnen beperkt worden door selectie van een reeks debiteurtypes.

Door te klikken op de knop Update Uren wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel getoond
gebruik makend van de sjabloon Uren.
Niet-facturabele uren zijn inclusief de uren voor Ziek en Vrij.
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Voortgang
Tot maximaal vijf datumvelden uit het bestand 135 van relatiebeheer (standaardnaam Boekjaren
status) kunnen geselecteerd worden. De gegevens van de laatste vijf boekjaren worden
verzameld.
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Van elk datumveld voert u het veldnummer in. Dit nummer vindt u in de veldeigenschappen.
De functie van de trustmedewerker verantwoordelijk voor de betreffende activiteit kan ook worden
ingevoerd.

Door te klikken op de knop Update Voortgang wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel
getoond gebruik makend van de sjabloon Voortgang.
Als een datumveld gevuld is wordt de actie beschouwd als zijnde uitgevoerd.
Per trustmedewerker wordt een percentage berekend. Het percentage is een weergave van het
aantal uitvoerde werkzaamheden ten opzichte van het aantal firma's waar de trustmedewerker
deze functie bekleed.
Hieronder een voorbeeld van het Voortgangs rapport.
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Compliance
De document gegevens zijn gebaseerd op de instellingen van de Compliance Wizard. Als
meerdere wizards worden gebruikt voeg deze dan samen tot één nieuwe wizard, alleen te
gebruiken in het Dashboard.
Alle in de wizard gebruikte documenten worden geteld. Als het documentnummer de tekst N/A
bevat dan wordt deze beschouwd als niet van toepassing zijnde en derhalve niet meegeteld.
Er zijn diverse selecties mogelijk. Elke selectie komt overeen met een veld in relatie beheer.

Status client
Spec. overeenkomst
land UBO
bestuur is niet
en heeft de bevoegdheid
Bank land is niet
Diensten
Geselecteerde diensten, vergoedingen vanaf
Risico UBO
Objecten

Bestand 111 veld 15
Bestand 111 veld 20
Bestand 136 veld 15
Bestand 110 veld 5
Bestand 110 veld 16
Land firmas van Bestand 112 veld 5
Bestand 117 veld 7
Bestand 117 veld 13
Bestand 140 veld 16
Bestand 142 veld 10

Door te klikken op de knop Update Compliance wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel
getoond gebruik makend van de sjabloon Compliance.
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Het rapport laat per vennootschap per document zien of een een document ontvangen is of niet.

1.6

In- en uitstroom
Voor het huidige jaar en de maximaal vier jaren ervoor wordt de in- en uitstroom geteld in bestand
146 van Relatiebeheer (standaardnaam Status historie). De start- en einddatums en de
statuscodes die als actief gekenmerkt worden sturen de tellingen. De statuscodes die van
toepassing zijn dienen hier te worden ingevoerd. Meerdere codes zijn toegestaan, bijvoorbeeld
ACT1, ACT2.
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Door te klikken op de knop Update In & Outflow wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel
getoond gebruik makend van de sjabloon In & Outflow.
Het data-tabblad bevat drie tabellen. De eerste toont voor elk jaar de totalen van cliënten die nieuw
zijn en cliënten die zijn zijn vertrokken. De tabel eronder toont de in- en uitstroom per cliënt per
jaar. De kleine tabel rechts toont per jaar het saldo van de in- en uitstroom.
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Sjablonen
Het Dashboard is gebaseerd op Excel-sjablonen. Mill7 vult gegevens in op speciale tabbladen van
het sjabloon (genoemd Data1, Data2 etc.). De gebruiker kan de eerste negen tabbladen van het
sjabloon zelf inrichten voor presentatie van die gegevens.
Elke categorie heeft een sjabloon. Om een sjabloon te bewerken selecteert u eerst de categorie
door op de betreffende tabblad te klikken. Klik vervolgens op de knop Bewerk sjabloon.
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Om grafieken te bewerken maakt u die eerst aan in één van de Data-tabbladen en verbindt u deze
met de gegevens.
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De grafiek staat nu als object in het tabblad.
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Verplaats de grafiek vervolgens naar één van de eerste negen tabbladen. Geef dit tabblad een
toepasselijke naam.
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Sla het Excel-bestand op als een Excel 97-2003 sjabloon (*.xlt) in de map Mill7\Reports\Custom.
Bestandsnamen voor het sjabloon zijn als volgt voorgeschreven.
Financieel
Uren
Voortgang
Compliance
In- & uitstroom
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Dashboard_Time.xlt
Dashboard_WIP.xlt
Dashboard_Compliance.xlt
Dashboard_Flow.xlt
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