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1 Inleiding 
De Adresscan 360 managementmonitor maakt het mogelijk om - via een online dashboard - inzicht te 

krijgen in de actuele situatie van uw eigen verzekeringsportefeuille. Het dashboard is gebaseerd op 

analyse van uw specifieke portefeuilledata in combinatie met de landelijke database van Infofolio. 

Hiermee wordt relevante en actuele managementinformatie gegenereerd die inzicht geeft op uw 

portefeuille en klantenbestand, zodat gestuurd kan worden op portefeuillesamenstelling, rendement, 

schaderisico, premie, acceptatiebeleid, verkoopproces en marktbenadering. De data in de Adresscan 

360 managementmonitor wordt op kwartaalbasis geactualiseerd. 

In deze handleiding wordt beschreven hoe u toegang krijgt tot de Adresscan 360 managementmonitor, 

welke informatie beschikbaar is en hoe u analyses op uw eigen portefeuille kunt maken. Ook worden 

de verschillende filterkenmerken uit de Adresscan 360 toegelicht en uitgelegd hoe u de verschillende 

grafieken in de managementmonitor kunt interpreteren of toepassen in uw bedrijfsvoering.  

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze helpdesk: helpdesk@infofolio.nl 

of 030-6911010. 

  

mailto:helpdesk@infofolio.nl
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2 Inloggen 
U ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail. Met deze gegevens logt u in via 

https://adresscan360.nl. 

 

3 Openen van de Adresscan 360 managementmonitor 
Na het inloggen klikt u op “Adresscan 360 managementmonitor” (blauw gemarkeerd in Figuur 1). De 
managementmonitor opent zich op een nieuw tabblad in uw browser.      
 

 
Figuur 1: Openingsscherm na inloggen 

 

4 Technische specificaties: optimale weergave beeldscherm 

4.1 Besturingssysteem en internetbrowsers 

Het dashboard van de Adresscan 360 managementmonitor is te benaderen via de volgende 

besturingssystemen en browsers: 

 

Microsoft Windows 7 en 8.1 

• Microsoft Internet Explorer 11 

• Google Chrome 

• Firefox 

 

Microsoft Windows 10 

• Microsoft Edge 

• Microsoft Internet Explorer 11 

• Google Chrome 

• Firefox 

 

Apple Mac OS X 10.11 and 10.12 

• Apple Safari 

• Google Chrome 

• Firefox 
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4.2 Beeldschermresolutie  

De weergave van het dashboard is optimaal bij een beeldschermresolutie van 1920 x 1080. Andere 

resoluties zijn mogelijk, maar kunnen de weergave beïnvloeden. De weergave van het dashboard 

stemt zich automatisch af op de grootte van het scherm. 

• Gebruik de F11-toets om de Adresscan 360 managementmonitor op een volledig scherm weer 

te geven. 

• Gebruik “CTRL +” en “CTRL –“ om eventueel de weergave te optimaliseren. 

 

4.3 Beveiliging 

De Adresscan 360 managementmonitor is alleen te bereiken via een beveiligde verbinding: https. De 

extra ‘s’ in https staat voor ‘secure’. Dit zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens. Informatie 

wordt versleuteld, zodat alleen de verstuurder en ontvanger de informatie kunnen lezen. 

 

5 Invalshoeken 
De Adresscan 360 managementmonitor is ingedeeld in vier invalshoeken. 

 

1. Overzicht  

De monitor laat een samenvatting zien van onderstaande thema’s in één overzicht. 

2. Resultaat 

Hoe presteert mijn opstal- en of inboedelportefeuille? 

3. Risico 

Waar zitten de potentiële risico’s in mijn portefeuille?  

4. Marketing  

Hoe ziet mijn klantengroep eruit? Wat is het potentieel van mijn doelgroep? 
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6 Werkbladen 
In Figuur 2 ziet u het overzicht van alle werkbladen zoals die getoond worden bij het openen van de 
Adresscan 360 managementmonitor.  
 

 
Figuur 2: Overzicht van alle werkbladen 

De Adresscan 360 managementmonitor bestaat uit zeventien werkbladen. Elk werkblad is te 
herkennen aan een eigen icoon. De kleur van een icoon is gebaseerd op de invalshoek waar het 
desbetreffende werkblad onder valt. 
 
Rood  -  Overzicht 
Groen  -  Resultaat  
Oranje  -  Risico 
Paars  -  Marketing 
Grijs  -  Export adressen 
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6.1 Toelichting per werkblad 

Overzicht ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    Monitor 
In één oogopslag de belangrijkste gegevens uit alle werkbladen samengevat.  
 
Resultaat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    Omvang portefeuille   
Een overzicht van de omvang van uw opstal- en of inboedelportefeuille. 
 

    Onder- en oververzekering  
Inzicht in de onder- en of oververzekering van uw portefeuille.  
In de titel van het werkblad staat vermeld op welk kwartaal de gegevens gebaseerd zijn. 
 

    Premie  
Inzicht in de impact van een correctie op onder- en of oververzekering. 
In de titel van het werkblad staat vermeld op welk kwartaal de gegevens gebaseerd zijn. 
 

    Risicodragers/Bemiddelaars/Gevolmachtigde agenten in beeld  
Hier ziet u de verdeling van uw portefeuille over de desbetreffende groepen en wat de prestatie is per 
risicodrager/bemiddelaar/gevolmachtigde agent.  
 
Risico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    Bouwkundig  
Inzicht in de aanwezigheid van bouwkundige risicofactoren. Wat is de omvang van dit risico en is dit 
risico toe- of afgenomen?  
 

    Financieel  
Hier ziet u welke objecten een financieel risico kennen. Wat is de omvang van dit risico en is dit risico 
toe- of afgenomen? 
 

    Inbraakgevoeligheid  
Op dit werkblad krijgt u antwoord op de vraag: hoeveel adressen uit mijn portefeuille liggen in een 
buurt waarbij de inbraakgevoeligheid hoger is dan het gemiddelde in Nederland?  
 

    Zakelijke activiteiten  
Inzicht in de aanwezigheid van zakelijke activiteiten (met of zonder risico) binnen uw portefeuille. 
Tevens krijgt u hier een beeld van de aanwezigheid van zakelijke activiteiten in de omgeving van uw 
polisadressen.  
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Marketing -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    Klantprofiel huidige portefeuille I & II    
Op deze twee werkbladen krijgt u een beeld van het klantprofiel binnen de eigen portefeuille. Dit 
gebeurt aan de hand van de volgende vier kenmerken: indicatief gezinsinkomen, opleidingsniveau, 
consumenttype en levensfase.   
In de titel van het werkblad staat vermeld op welk kwartaal de gegevens gebaseerd zijn. 
 

    Mijn portefeuille Top 3    
Dit werkblad toont de portefeuille top 3 op basis van een achttal kenmerken.  
In de titel van het werkblad staat vermeld op welk kwartaal de gegevens gebaseerd zijn. 
 

    Mijn portefeuille 
Op dit werkblad stelt u zelf, aan de hand van selecties, een klantengroep samen en bekijkt u de omvang 
van deze groep. Daarnaast ziet u of deze geselecteerde groep toe- of afgenomen. 
 
     Portefeuillegroei in Nederland 
Bekijk hoe groot uw marktaandeel in Nederland is. Dit kunt u voor uw totale portefeuille doen, maar 
ook voor een doelgroep op basis van zelfgemaakte selecties van kenmerken. Daarnaast kunt u dit 
werkblad gebruiken om het potentieel te bepalen van een door u zelf samengestelde doelgroep. 
In de titel van het werkblad staat vermeld op welk kwartaal de gegevens gebaseerd zijn. 
 
Export adressen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    Adresbestand export 
Dit werkblad biedt u de mogelijkheid om een adresbestand te exporteren. Maak selecties op de andere 
werkbladen en exporteer deze adressen om doelgroepgerichte informatie toe te sturen.  
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7 Navigeren 
 
Met behulp van de navigatiebalk loopt u eenvoudig door alle werkbladen heen. Naar een volgend of 
vorig werkblad navigeren doet u middels de pijltjes (Figuur 3, punt 1). Een overzicht van alle 
werkbladen vindt u bij het klikken op de drop-down (Figuur 3, punt 2). 
 

 
Figuur 3: Navigeren via pijltjes en drop-down 
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8 Dashboardelementen 
 
In Figuur 4 ziet u de indeling die bij het merendeel van de werkbladen wordt gehanteerd. De indeling 
bestaat uit een aantal terugkerende elementen.  
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

1 Filterbalk In de filterbalk vindt u filters die gerelateerd zijn aan het onderwerp van het 
werkblad.   

2 Actieve filterbalk In de actieve filterbalk ziet u de filters die u heeft geselecteerd. U kunt deze 
vervolgens ook verwijderen. 

3 Navigatiebalk Met behulp van de navigatiebalk loopt u door de werkbladen heen. Dit kan 
middels de pijltjes maar ook via de drop-down waarin alle werkbladen 
worden getoond.  

4 Overzicht  Een overzicht bestaande uit verschillende waarden met betrekking op de 
polisadressen die op dat moment binnen de selectie vallen. Deze selectie 
bepaalt u zelf met behulp van de filters. Als u geen filters geselecteerd heeft, 
wordt hier dus een overzicht van uw totale portefeuille getoond. 

5 Verdieping Verdieping in de vorm van financiële waarden: gemiddeld premiebedrag 
(oranje) of gemiddelde verzekerde som (blauw). Of verdieping in de vorm 
van relevante informatie over het onderwerp van het werkblad 
(bijvoorbeeld: tabel met SBI codes op het werkblad zakelijke activiteiten).  

6 Huidige 
invalshoek 

Linksonder op het werkblad vindt u het icoon en de titel van de 
desbetreffende invalshoek.  

Figuur 4: Dashboardelementen 
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9 Filters  

9.1 Selecteren en verwijderen van filters 

Het gebruik van filters is essentieel om optimaal gebruik te maken van de Adresscan 360 
managementmonitor. Elk werkblad heeft filters gerelateerd aan het onderwerp van het werkblad. Bij 
het selecteren van een filter past de content op het werkblad zich automatisch aan.  
 
Indien u één of meer filters selecteert op een bepaald werkblad, blijft deze actief als u wisselt van 
werkblad. Op deze manier kunt u filters van verschillende werkbladen combineren.  
 
Filters selecteren via filterbalk  
Klik op een filter in de filterbalk (Figuur 5a, punt 1), bepaal uw selectie en bevestig uw keuze door op 
het groene vinkje te klikken (Figuur 5a, punt 2).  
 

 
Figuur 5a: Filters selecteren en verwijderen 

Filters wijzigen via actieve filterbalk 

Klik op de selectie in de actieve filterbalk en selecteer de gewenste filter (Figuur 5b). Op deze manier 

is het niet nodig naar de filterbalk op een ander werkblad te gaan om de filter te wijzigen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5b: Filters wijzigen via actieve filterbalk 
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Filters selecteren via een grafiek 
Het is ook mogelijk om een filter te selecteren via een grafiek. Klik hiervoor op één of meerdere balken 
binnen een grafiek (Figuur 6).  
 

  
Figuur 6: Filters selecteren via een grafiek 

Filters verwijderen 
De door u geselecteerde filters staan weergegeven in de actieve filterbalk. Klik op het kruisje om de 
filter uit te zetten (Figuur 5a, punt 2 of 3).  
 

9.2 Betekenis filters 

Hieronder wordt een omschrijving gegeven van de kenmerken uit de filterbalk. Deze worden 

alfabetisch weergegeven. 

 

Bemiddelaars 

Hiermee wordt de verzekeringsagent bedoeld (vanuit het perspectief van de volmacht). Een volmacht 

kan gebruik maken van veel verschillende verzekeringsagenten die de polis verkopen namens de 

volmacht. Deze verzekeringsagenten worden ook wel bemiddelaars genoemd. 

 

Bouwjaar (klasse) 

Het bouwjaar van de opstal. Dit gegeven is rechtstreeks afkomstig uit de Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen en niet bewerkt door Infofolio. Infofolio heeft een verdeling gemaakt in klassen. 

 

Consumenttype 

De bevolking is te typeren in elf Nederlandse consumenttypes: 

• Intellectuele doorgroeiers   

Hoogopgeleiden tussen 35 en 60 jaar. Welstandige, sportieve alleenstaanden en DINKies, wonend 

in het centrum van grote steden. Interesse in kunst en cultuur, koken en woninginrichting. Hun vrije 

tijd besteden ze divers; cafés, concerten en musea worden regelmatig bezocht. Ook lezen ze graag 

literaire romans. 

• Hoopopgeleide singles en studenten  

Studenten en alleenstaanden tot 35 jaar die (nog) niet veel te besteden hebben. Wonend in een 

huurwoning in (grote) steden. Houden van muziek, film en uitgaan. Internet wordt gebruikt voor het 

zoeken naar vacatures, chatten en netwerken. Tijdens hun vakanties aanbidden ze de zon op de 

camping of maken ze een rondreis. 

  



 Adresscan 360 managementmonitor 

 
13 

 

• Multiculturele binnenstadbewoners  

Multi-culturele alleenstaanden, voornamelijk tussen de 35 en 54 jaar. Wonend in een huurwoning 

in zeer sterk stedelijk gebied. Ze hebben een laag bestedingsbedrag, doen hun inkopen in de 

goedkopere winkels en toko’s. In hun vrije tijd kijken ze graag films. Ze volgen de actualiteit middels 

het lezen van gratis dagbladen en spelen mee met loterijen. 

• Betrokken senioren  

Alleenstaanden van 60 jaar of ouder, vaak met kleinkinderen. Wonend in goedkope huurwoningen, 

service flats of bejaardenwoningen. Ze genieten van hun kleine pensioen of werken om andere 

redenen niet. Ze houden van spelletjes en quizzen, handwerken, kerkbezoek en kruiswoordpuzzels. 

Ze beproeven hun geluk in kansspelen en loterijen. 

• Ondernemende ouderen  

Ondernemende paren en alleenstaanden van 60 jaar of ouder. Wonend in een flat/appartement. 

Zijn met pensioen of werken om andere redenen niet. Ze hebben verschillende interesses, zoals 

kunst, cultuur, natuur en antiek. In hun vrije tijd zijn ze actief in de kerk en doen ze aan bridge, 

puzzelen en vrijwilligerswerk. 

• Eerlijke buurtbewoners  

Huishoudens met een modaal inkomen. De kostwinner is tussen de 35 en 54 jaar. Wonen in 

rijtjeshuizen in (kleine) steden, vaak een huurhuis. Doen veel aan chatten en gamen. Ze zijn 

prijsbewust en postordergevoelig. Ze kijken graag naar soaps, series, reality TV en zijn 

geïnteresseerd in erotiek en kansspelen. 

• Gesettelde streekgezinnen   

Grote gezinnen met oudere thuis- of uitwonende kinderen. Kostwinner is tussen 45 en 69 jaar. 

Wonend in een vrijstaand huis of boerderij in (hele) kleine dorpen. Ze houden van tuinieren en 

klussen. Zijn gelovig en doneren veel aan organisaties gericht op missie/zending en gezondheid. Ze 

lezen regionale kranten en luisteren naar regionale radiozenders. 

• Provinciale gezinnen met kinderen  

Tweeverdieners tussen de 30 en 54 jaar met kinderen en huisdier, wonend in een koopwoning in 

landelijk gelegen (kleine) dorpen. Ze hebben een gemiddeld tot hoog bestedingsbedrag. In hun vrije 

tijd doen ze veel aan sport, houden van tuinieren, klussen en rijden motor. In de vakantie blijven ze 

in de Benelux. 

• Sociaal middelbaar gezin  

Modale gezinnen met thuis- of uitwonende kinderen. De kostwinner is tussen de 45 en 74 jaar. Ze 

wonen in een koopwoning in weinig tot matig stedelijk gebied, in een 2-onder-1-kap-, hoek- of 

rijtjeshuis. Ze gaan naar de kerk en doen aan vrijwilligerswerk. Doneren aan organisaties gericht op 

missie/zending, gezondheid, rampen en andere goede doelen. 

• Welgestelde gezinnen en empty nesters  

Zeer welgestelde gezinnen met oudere of uitwonende kinderen. Wonen in een koophuis, vaak een 

vrijstaand huis of twee-onder-1-kap. Kostwinner is tussen 45 en 69 jaar. In hun vrije tijd doen ze aan 

tennis en golf en gaan op wintersport. Verder houden ze zich bezig met beleggen en zijn ze 

geïnteresseerd in cultuur, kunst en wijnen. 

• Moderne welstandige gezinnen met kids  

Fulltime werkende tweeverdieners, vaak met jonge kinderen. Ze hebben een hoog inkomen en 

wonen veelal in een koopwoning in een dorp(je) dichtbij de stad. Ze zijn geïnteresseerd in 

woninginrichting, koken en beleggen. Ze zijn zeer actief op internet en bezitten de modernste 

elektronica. 

(bron: Cendris) 
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COROP-gebied 

De door het CBS gebruikte gebiedsnamen van meerdere aangrenzende gemeenten in een provincie, 

ontworpen voor regionaal onderzoek en gelijk aan niveau 3 van de Europese NUTS-indeling. 

 

Energielabel 

Aanduiding die aangeeft hoe energiezuinig een opstal is, in vergelijking met soortgelijke opstallen. 

 

GA (Gevolmachtigde Agenten) 

Hiermee worden de volmachten, intermediairs, tussenpersonen, verzekeringsadviseurs bedoeld 

(vanuit het perspectief van de verzekeraar) die het verzekeringsproduct verkopen namens de 

verzekeraar. Het zijn al die partijen waaraan de verzekeraar een volmacht heeft gegeven. Dit worden 

ook wel de gevolmachtigde agenten genoemd. 

 

Gebruiksoppervlakte (m2) 

Aanduiding van het gebruiksoppervlak van het hoofdgebouw. De gebruiksoppervlakte van het 

hoofdgebouw wordt vanaf 15 m2 gegeven. 

 

Gezinsinkomen 

Indicatie van het gezinsinkomen van de bewoner(s). 

• 1,5 x modaal 

• 2 x modaal 

• 2,5 x modaal of hoger 

• Beneden modaal 

• Modaal 

 

Herbouwwaarde  

Indicatie van de actuele herbouwwaarde van de opstal. De herbouwwaarde is berekend op basis van 

het Hermes-model. Het Hermes-model is door Infofolio ontwikkeld. De herbouwwaarden zijn 

ingedeeld in klassen. 

 

HBW > WOZ 

De herbouwwaarde is hoger dan de WOZ waarde. Dit betekent een mogelijk verhoogd financieel risico. 

De verschillende klassen geven het percentage hiervan aan.  

• 0-25% hoger 

• 25-50% hoger 

• 50-75% hoger 

• 75-100% hoger 

• WOZ hoger dan HBW 

 

Inboedel 

Indien dit filter is aangevinkt hebben de gegevens in de werkbladen betrekking op de polisadressen 

met het label “inboedelpolis”. 

 

Inboedelwaarde  

Indicatie van de actuele inboedelwaarde van een woning, exclusief eventuele bijtellingen als 

audiovisuele en computerapparatuur, lijfsieraden, bijzondere bezittingen en/of huurdersbelang. De 
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inboedelwaarde basis – indicatie is berekend op basis van het Iris-model. Het Iris-model is door 

Infofolio ontwikkeld. De inboedelwaarden zijn ingedeeld in klassen. 

 

Inbraakgevoeligheid buurt 

De mate van inbraakgevoeligheid per jaar in een buurt ten opzichte van de gemiddelde 

inbraakgevoeligheid in Nederland. 

De inbraakgevoeligheid per buurt is op basis van een door Infofolio ontwikkeld model bepaald.  

• Zeer inbraakongevoelig 

• Matig inbraakongevoelig 

• Gemiddeld  

• Matig inbraakgevoelig 

• Zeer inbraakgevoelig 

 

Inhoud (m3)  

Aanduiding van de inhoud van de woononderdelen van het hoofdgebouw. De inhoud van het 
hoofdgebouw wordt vanaf 50 m3 gegeven. De woononderdelen bestaan uit de woning, aanbouwen 
van woning, serres, dakkapellen en kelders. Niet-woononderdelen zijn garages, bergingen, carports, 
en alle mogelijke bedrijfsonderdelen (winkels, kantoren, etc.). 
 

Levensfase 

Indicatie van de samenstelling en de leeftijd  van het huishouden. 

• Alleenstaande < 35 jaar 

• Alleenstaande 35-54 jaar 

• Alleenstaande 55-69 jaar 

• Alleenstaande 70+ jaar 

• Gezin zonder kinderen, <35 jaar 

• Gezin zonder kinderen, 35-54 jaar 

• Gezin zonder kinderen, 55-69 jaar 

• Gezin zonder kinderen, 70+ jaar 

• Gezin met kinderen, jongste < 6 jaar 

• Gezin met kinderen, jongste 6-13 jaar 

• Gezin met kinderen, jongste > 13 jaar 

 

Monument 

Ja 

Aanduiding dat een (gedeelte van een) opstal op grond van de Monumentenwet als monument is 

aangewezen door de rijksoverheid, de provincie of de gemeente, of dat het op de nominatie staat om 

als monument aangewezen te worden. 

 

Onder- & oververzekering 

De onder- of oververzekering is uitgedrukt ten opzichte van de herbouw- en inboedelwaarde van 

Infofolio. 

De totale onderverzekering zijn de polissen waarvan de verzekerde som meer dan 10% lager is dan de 

door Infofolio berekende herbouw- en/of inboedelwaarde. 

De totale oververzekering zijn de polissen waarvan de verzekerde som meer dan 10% hoger is dan de 

door Infofolio berekende herbouw- en/of inboedelwaarde. 
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De klasse ‘neutraal’ bevat polissen waarbij deze afwijking kleiner is dan 10%. 

De netto onder- of oververzekering is de som van de totale onder- en oververzekering. 

 

Opleidingsniveau 

De genoten opleiding van de bewoner(s). 

 

Opstal 

Indien dit filter is aangevinkt hebben de gegevens in de werkbladen betrekking op de polisadressen 

met het label “opstalpolis”. 

 

Risicodragers 

Hiermee wordt de verzekeraar bedoeld (vanuit het perspectief van de volmacht). De volmacht beheert 

een portefeuille met daarin polissen van verschillende verzekeraars. De achterliggende verzekeraar is 

de risicodrager. 

 

Type dak: plat 

Meer dan 50% van de bouwkundige dakconstructie van het hoofdgebouw is plat. 

 

Type dak: riet 

De bouwkundige dakconstructie van het hoofd- en/of bijgebouw bevat riet. 

 

Type opstal 

Aanduiding voor het type opstal. Onderverdeeld in: 

• Vrijstaande woning 

• Twee onder een kap 

• Hoekwoning 

• Rijwoning 

• Appartement 

• Combinatie woning/niet woning 

• Niet woning  

• In aanbouw 

• Overige woning 
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Zakelijke activiteiten 

• Op polisadres 

Ja 

Er is een zakelijke activiteit geregistreerd op dit polisadres. 

• Verhoogd risico 

Ja 

De zakelijke activiteit is geclassificeerd als een activiteit met verhoogd risico. 

• In het zelfde pand 

Ja 

Er is een zakelijke activiteit geregistreerd in hetzelfde pand op een ander adres dan het polisadres. 

• In postcodegebied 

Ja 

Er is een zakelijke activiteit met verhoogd risico geregistreerd in hetzelfde postcodegebied als het 

polisadres. 

Nee 

Er is geen zakelijke activiteit met verhoogd risico geregistreerd in hetzelfde postcodegebied als het 

polisadres. 
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10 Interpretatie van de grafieken 
 

10.1 Uitslagmeter 

De uitslagmeter (Figuur 7) toont de toe- of afname van het risico ten 
opzichte van het vorige kwartaal, uitgedrukt in het aantal 
polisadressen. De blauwe streep staat voor het aantal polisadressen 
in het vorige kwartaal. De zwarte wijzer geeft de uitslag van het 
aantal polisadressen in het huidige kwartaal weer. Zo ziet u of het 
risico binnen uw portefeuille is toe- of afgenomen.  

Figuur 7: Uitslagmeter 

10.2 Donutdiagram 

Het donutdiagram (Figuur 8) toont de verdeling van verschillende 
kenmerken binnen de portefeuille. Elk kenmerk bestaat uit meerdere 
categorieën. In het diagram ziet u drie categorieën die het meest 
voorkomen binnen de portefeuille. De categorie “Overige” bestaat uit 
de resterende categorieën. 

Figuur 8: Donutdiagram 

10.3 Staafdiagram 

Trend in de tijd 

Deze staafdiagram (Figuur 9) laat de ontwikkeling van de portefeuille zien in de tijd.    

 

 
Figuur 9: Staafdiagram 
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Ontwikkeling van de financiële parameters 

De financiële parameters die getoond worden in de 

Adresscan 360 managementmonitor zijn de 

‘gemiddelde verzekerde som’ en ’het gemiddelde 

premiebedrag’. Dit wordt per kwartaal weergegeven 

(Figuur 10). 

 

 

 

Figuur 10: Ontwikkeling financiële parameters 

 

De huidige onder- en oververzekering in de portefeuille 

Deze staafdiagram (Figuur 11) is verdeeld in:  

Onderverzekering: Indien de verzekerde som meer dan 10% lager is dan de herbouwwaarde en/of 

inboedelwaarde.  

Neutraal: Indien de verzekerde som een afwijking van minder dan 10% heeft van de herbouwwaarde 

en/of inboedelwaarde.  

Oververzekering: Indien de verzekerde som meer dan 10% hoger is dan de herbouw- en/of 

inboedelwaarde. 

 

 

 
 

Figuur 11: Staafdiagram van de huidige onder- en oververzekering in de portefeuille 
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Premie-inkomsten na correctie op onder- en/of oververzekering 

Onderstaande staafdiagram laat de premie-inkomsten zien na correctie op onder- en/of 

oververzekering. De eerste staaf laat de huidige premie zien. De middelste staaf laat de premie-

inkomsten zien na correctie van onderverzekering. De derde staaf laat de premie-inkomsten zien na 

correctie op zowel onder- als oververzekering. Voor deze grafiek is het in principe niet nodig om de 

filters te gebruiken. 

 

Figuur 12: Staafdiagram van de premie-inkomsten na correctie op onder- en/of oververzekering  

 

10.4 Scrollen staafdiagram 

Een staafdiagram kan een scrollbalk (Figuur 13, punt 1) bevatten. 

 

 

Figuur 13: Scrollbalk in staafdiagram  

 

  

  

  

❶ 
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11 Exporteren van adressen 
 

Rechtermuisknop op Adresbestand -> Gegevens Exporteren 

Met de Adresscan 360 managementmonitor kunt u een adresbestand exporteren.  Naast de 
adresgegevens ziet u ook de herbouw- en inboedelwaarde, de verzekerde som en het polislabel.  Dit 
doet u op het werkblad “Adresbestand export”. Hier ziet u een tabel van de polisadressen uit de 
portefeuille. De polisadressen die in de tabel worden getoond voldoen aan alle actieve filters op de 
andere werkbladen.  Indien u geen filters heeft geselecteerd, bevat de tabel alle polisadressen van de 
portefeuille. 
 
Om een adresbestand te exporten, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel. Wanneer u op 
“Exporteren” klikt, verschijnen drie opties om de adressen te exporteren (Figuur 14). Voor een 
volledige export van alle polisadressen binnen uw selectie kiest u “Gegevens exporteren”.  Kiest u voor 
“Exporteren als afbeelding of naar PDF” dan ziet u in het exportbestand een schermafbeelding van de 
adressen. 

 
  
 

 

 

 

Figuur 14: Adresbestand exporteren 

Let op: het exporteren van gegevens is mogelijk bij alle visualisaties binnen de werkbladen van de 

Adresscan 360. Echter, alleen op het specifieke tabblad “Adresbestand export” werkt deze functie 

optimaal.  
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12 Adresscan 360 managementmonitor gebruiken voor presentaties 

en rapportages 
 

Rechtermuisknop op grafiek -> Exporteren als afbeelding 

Een grafiek is als afbeelding te exporteren voor gebruik in een presentatie en/of rapportage. U klikt 

met de rechtermuisknop op de grafiek. Er verschijnen vier opties om de grafiek te exporteren (Figuur 

15). Kies “Exporteren als afbeelding” en download uw afbeeldingsbestand. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Grafiek/diagram exporteren als afbeelding 

 

Het is ook mogelijk om het gehele werkblad te exporteren als pdf document. Hiervoor opent u het 

menu (zie figuur 16) en kiest u voor de optie “Werkblad exporteren naar PDF”.  

 

 
Figuur 16: Werkblad exporteren naar PDF 

  



 Adresscan 360 managementmonitor 

 
23 

 

13 Uitloggen Adresscan 360 managementmonitor 
 
U logt uit door de browser (IE, Firefox, Chrome etc.) volledig af te sluiten. Dit betekent dat u alle 
tabbladen van uw browser sluit. 
 

14 Vragen 
 

Bij vragen kunt u het document “Veelgestelde vragen Adresscan 360 managementmonitor” 

raadplegen. Dit document kunt u opvragen bij onze helpdesk: helpdesk@infofolio.nl of 030-6911010. 

De helpdesk is ook bereikbaar voor overige vragen en/of opmerkingen. 

 
 

  

mailto:helpdesk@infofolio.nl
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Contact 
 
Bezoekadres: 

1e Hogeweg 190 

3701 HL Zeist 

 

Postadres: 

Postbus 72 

3700 AB Zeist 

 

E-mail: helpdesk@infofolio.nl 

Telefoonnummer: 030-6911010 
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