
KWALITEITSMONITOR
GEGEVENSBEHEER

 Met de Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer kunnen we onze managers op 
hoofdlijnen laten zien of we er goed of slecht voor staan. De stoplichtrapportage 

geeft simpel aan of de Basisregistraties wel of niet goed naar de afnemers worden 
gedistribueerd. Hieruit leiden we af of er acties op het gebied van gegevensregie of 

‘hands-on’ beheer nodig zijn.

In één blik zie je de stand – that’s what we want…‘‘‘‘

‘‘

‘‘

  - gemeente Leeuwarden

De Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer helpt 
u bij het continu bewaken en monitoren 
van uw Basisgegevens. De kracht is de 
visuele weergave van de verschillende 
kwaliteitscontroles op één scherm. U ziet 
direct de status van de kwaliteitscontroles 
en u kunt vervolgens doorklikken naar 
detailgegevens. De resultaten omtrent 
het beheer van Basisgegevens worden 
opgeslagen. Hierdoor heeft het management 
ook inzicht in het gegevensbeheer over een 
langere periode (trends). 

De Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer 
controleert de inhoud van uw 
datadistributiesysteem (zoals bijvoorbeeld 
Key2Datadistributie) met de inhoud 
van aangesloten applicaties. Niet alleen 
consistentie wordt gecontroleerd, ook 
wordt gecontroleerd of de gegevens van 
aangesloten applicaties gekoppeld zijn aan 
een Basisregistratie. Zo krijgt u nog beter grip 
op uw gegevensbeheer. De Kwaliteitsmonitor 
Gegevensbeheer is applicatie onafhankelijk 
en bewaakt de volledige omgeving.

Één overzicht, meerdere controles



Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer | de feiten op een rijtje:

•	 Overzichtelijke weergave tot op detailniveau

•	 Geautomatiseerde controles zonder tussenkomst van beheerders

•	 Optimalisatie gegevenskwaliteit door geavanceerde kwaliteitscontroles

•	 Bewaking is volledig en dus applicatie onafhankelijk

•	 Hulpmiddel om organisatie te sturen en kosten te besparen

DIRECT | OVERZICHTELIJK | VISUEEL | ‘IN CONTROL’ 

Kwaliteitscontrole

Gecontroleerd wordt of de 
gegevens van aangesloten 
applicaties gekoppeld zijn 
aan een basisregistratie. 
De output is in percentages 
en in absolute aantallen 
beschikbaar. Alle hiaten 
worden zelfs tot op 
detailniveau gepresenteerd.

Consistentie controle

Consistentie controles op 
inhoud van basisgegevens 
worden uitgevoerd tussen 
het datadistributiesysteem 
en alle aangesloten 
applicaties. U ziet direct 
alle verschillen in een 
gedetailleerd overzicht.

Dagelijkse controle

Dagelijks worden controles 
uitgevoerd op het 
berichtenverkeer tussen 
het datadistributiesysteem 
en alle aangesloten 
applicaties. Foutmeldingen 
of blokkerende berichten 
zijn direct zichtbaar.

Monitoring Suite |  
Kies uw Kwaliteitsmonitor
De Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer is 
onderdeel van de Synaxion Monitoring 
Suite en is uit te breiden met diverse 
Kwaliteitsmonitors. Informeer direct naar 
de mogelijkheden.

Inzicht en verbetering
Overheidsinstanties zijn op zoek naar 
concrete ondersteuning voor het inzichtelijk 
maken en monitoren van de kwaliteit van 
gegevens, alsook voor het verbeteren 
hiervan. Synaxion biedt in samenwerking 
met partners deze ondersteuning. 

Onze kracht | monitoring, rapportages, dashboards, analyses, scorecards

Synaxion is een ICT bedrijf gespecialiseerd in Monitoring & Business Intelligence (BI). Synaxion 
ondersteunt organisaties bij het verkrijgen van inzicht en overzicht door middel van Monitoring  
(het bewaken en onderhouden van de kwaliteit van gegevens en processen) en Business  
Intelligence (stuur- en managementinformatie).

Synaxion B.V.    •    Bogert 31    •    5612 LX Eindhoven    •    T +31 40 236 44 30    •    www.synaxion.com

De Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer voert controles uit op verschillende niveaus:


