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1. Inloggen UltimViewPlus 

Je kan op 2 manieren inloggen in UltimViewPlus.  

1. Via www.ultimviewplus.nl  

In de adresbalk van je browser vul je www.ultimviewplus.nl in. Gebruik bij 

voorkeur de Chrome browser als je gaat werken met UltimViewPlus. 

 

  

Je logt altijd in met je emailadres. Deze vul je in bij 'username'. Als je je 

wachtwoord niet weet of je logt voor de eerste keer in dan klik je op de link 

'wachtwoord vergeten'. Je ontvangt dan een mail waarin een link staat waarmee 

je een nieuw wachtwoord kan aanmaken. Als je geen mail ontvangt kijk dan in de 

spambox of deze daarin is terechtgekomen. Neem anders contact op met de 

helpdesk van OOG door een mail te sturen naar applicatiebeheer@oog.nl 

 

 

 

  

http://www.ultimviewplus.nl/
http://www.ultimviewplus.nl/
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2. Exploitatie dashboard 

  

Het Exploitatie dashboard open je vanuit het beginscherm "Alle dashboards". 

 

Op het exploitatie-dashboard zie je bovenaan een grafiek met lijnen die de 

begroting, prognose, realisatie en de rollende prognose tonen. 

De begroting en de realisatie komen uit het financiële bronpakket en de 

prognose en rollende prognose (eindejaarsverwachting) komen uit Cogix. 

 

De grafiek toont de realisatie standaard t/m de afgelopen maand. Door het 

aanvinken van 'toon toekomstige realisatie' toont de grafiek alle maanden 

waarin realisatie is geboekt. 
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Als je 'Toon cumulatief per maand' aanvinkt worden alle maanden cumulatief 

opgeteld. De laatste maand van de grafiek toont het totaal over de geselecteerde 

periode. 

 

  

Door met je muis op de groene realisatie lijn te gaan staan verschijnt het 

resultaat van de betreffende maand. 

 

  

De tabel toont de prognose, de rollende prognose (eindejaarsverwachting), de 

begroting en de realisatie. De cijfers kan je op verschillende niveaus bekijken: 

bijvoorbeeld de totale baten, de rijksbijdragen of één van de onderliggende 

grootboeknummers.  

In de laatste kolom van de tabel zie je het verschil tussen de begroting en de 

realisatie. Als de realisatie het beter doet dan de begroting heeft het bedrag een 

groene kleur. Als de realisatie het minder doet dan de begroting dan heeft het 

bedrag een rode kleur. 
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Als je in de tabel op een 'plusje' klikt klap je een verdichting verder open. Dit gaat 

door tot op grootboekrekeningniveau: 

 

Als je "alles uitklappen" aanvinkt wordt de hele tabel op 

grootboekrekeningnummer zichtbaar. 
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Je kan nog verder inzoomen op een grootboeknummer. Je klikt dan op het blauw 

onderstreepte grootboeknummer. Er opent een nieuw scherm met de naam 

''Exploitatie financiële mutaties''. Hier zie je de boekingen binnen het 

grootboekrekeningnummer.  

  

Afslag selecteren 

In Cogix kan je een afslag maken. Dit doe je bijvoorbeeld als een begroting is 

goedgekeurd in Cogix. In UltimviewPlus opent het exploitatie dashboard 

standaard met de afslag basis (huidige situatie). Een andere afslag kan je 

selecteren via de opties in de filter. 

 

De tabellen en grafieken laten de data zien die bij de geselecteerde afslag horen 

Afslagen kan je autoriseren per gebruiker. Stuur hiervoor een mail naar de OOG 

helpdesk (applicatiebeheer@oog.nl) 

 

  

https://qualiant.zendesk.com/hc/nl/articles/360011894098
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3. Exploitatie per project / per maand / 

per kostenplaats 

Via de onderstaande buttons in het Exploitatie dashboard kan je inzoomen op de 

exploitatie per project, per maand en per kostenplaats.

 

  

Exploitatie per project 

De tabel in exploitatie per project laat de realisatie per project zien op 

verschillende niveaus. Als je 'Alles uitklappen' aanvinkt zie de realisatie per 

project op grootboekniveau: 
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Exploitatie per maand 

Hier zie je de prognose, begroting en realisatie per maand. De waardes in de 

kolom 'realisatie' zijn rood en groen gekleurd. Het getal kleurt rood als de 

realisatie minder goed is dan het begrote bedrag. Het getal kleurt groen als de 

realisatie gelijk is of beter is dan het begrote bedrag: 

 

Aan de onderzijde van de pagina zie je een tabel waarin de exploitatie per maand 

wordt uitgesplitst per kostenplaats. Als je naar rechts beweegt in de tabel zie je 

meerdere maanden en kostenplaatsen:  

 

 

  

Exploitatie per kostenplaats 

Hier zie je de realisatie per kostenplaats. Dit dashboard kan je uitklappen tot op 

het niveau van de grootboekrekening door een vinkje te zetten in "Alles 

uitklappen": 
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Als je vanuit het dashboard exploitatie per project, per maand of per 

kostenplaats terug wilt naar het Exploitatie dashboard klik je op de knop 

"Exploitatie'':  
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4. Exploitatie financiële mutaties 

Als je in het Exploitatie dashboard op een blauw onderstreept 

grootboekrekeningnummer klikt opent een dashboard die alle mutaties op het 

rekeningnummer toont: 

 

  

Als je op het grootboekrekeningnummer klikt opent er een tabel. In deze tabel 

zie je de details van de boekingen op het rekeningnummer. De kolommen in de 

tabel tonen onder andere de kostenplaats, het project, de periode, de 

boekdatum en de omschrijving. Je bekijkt de factuur uit ProActive door op PDF te 

klikken: 

 

  

 

  

Let op!:  het realisatiebedrag op het Exploitatie dashboard en het 

realisatiebedrag bij Exploitatie financiële mutaties kunnen van elkaar verschillen. 

Dit komt door de tabel op het Exploitatie dashboard. 

De tabel op het Exploitatie dashboard toont standaard de realisatie tot en met 

de afgelopen maand. Door het vinkje "Toon toekomstige realisatie" te gebruiken 

sluit het saldo weer aan met de Exploitatie financiële mutaties. 
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5. Grafieken en tabellen exporteren 

Alle grafieken en tabellen in UltimViewPlus kan je exporteren naar Excel. Ook kan 

je er een PDF document van maken. Als je met je muis op een grafiek of tabel 

gaat staan zie je rechtsboven 2 icoontjes. Het icoontje met de 4 pijltjes vergroot 

de grafiek of tabel zodat je deze op een volledig beeldscherm bekijkt. Het linker 

icoontje toont een pijltje naar beneden. Als je hierop klikt worden de export 

mogelijkheden zichtbaar: 
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6. KPI dashboard 

Je navigeert naar het KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) dashboard via de 

beginpagina "Alle dashboards". Hier klik je op het symbool in het midden van de 

Q:  

 

Het KPI dashboard toont financiële KPI's en KPI's die te maken hebben met 

personeel. Het hangt af van jouw autorisatieniveau in UltimViewPlus welke KPI's 

je ziet.  

 

Als je met je muis op het bedrag of de waarde van een KPI gaat staan zie je een 

omschrijving van de KPI. Hierin wordt ook uitgelegd wanneer het vierkante 

symbool dat wordt weergegeven rood, oranje of groen kleurt.  

Als je klikt op het icoontje ga je naar het bijbehorende dashboard.  

 

Bovenaan de pagina zie je een lange gele balk. Deze laat zien wanneer de laatste 

update heeft plaats gevonden. Als je op deze balk klikt krijg je de releasenotes te 

zien. 
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Na elke update worden de releasenotes bijgewerkt en verdeeld in categorieën. 

De categorieën zijn algemeen, nieuw dashboard, nieuwe functionaliteit of 

verbetering.  

 

 

Via de grote gele Q "Alle dashboard" ga je weer terug naar het hoofdscherm 

waarin alle dashboards staan weergegeven. 
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7. Kwartaalrapportage 

Je komt in de kwartaalrapportage via de beginpagina ''Alle dashboards''. Niet alle 

gebruikers zien de kwartaalrapportage. Dit is afhankelijk van jouw 

autorisatieniveau in UltimViewPlus. Als je toegang wil hebben tot de 

kwartaalrapportage neem dan contact op met de helpdesk van OOG via 

applicatiebeheer@oog.nl 

De kwartaalrapportage staat ingesteld op 4 kwartalen van 3 maanden. Het is 

mogelijk om een kwartaalrapportage te tonen met 3 kwartalen van 4 maanden. 

Hiervoor neem je contact op met de helpdesk van OOG 

 via applicatiebeheer@oog.nl. 

 

 

De kwartaalrapportage bestaat uit 4 onderwerpen: het resultaat, de loonkosten, 

en de bezetting. De realisatie wordt getoond naast de begroting. Via de filter 

bovenin het scherm selecteer je een ander kwartaal. 

mailto:applicatiebeheer@oog.nl
mailto:applicatiebeheer@oog.nl
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Als je klikt op de icoontjes of de titel van een onderwerp kom je terecht op een 

onderliggend dashboard. Hier zie je meer informatie over het betreffende 

onderwerp. 

  

Kwartaalrapportage - resultaat 

In resultaat zie je een grafiek en twee tabellen. De grafiek laat het resultaat op 

maandniveau zien van het geselecteerde en voorgaande jaar. In de tabel onder 

de grafiek zie je de exploitatie per maand (van het geselecteerde kwartaal) op 

totaalniveau. De realisatie en de begroting staan naast elkaar. Het is niet 

mogelijk om hier verder in te zoomen tot op grootboekniveau.  

Als je wil kijken naar het (exploitatie)resultaat van de verschillende 

kostenplaatsen bekijk je de tabel 'exploitatie per kostenplaats per maand'. 

Voor allebei de tabellen geldt dat de waardes in de realisatie kolom een kleur 

hebben. De waardes kleuren rood als de realisatie slechter is dan de begroting 

en de waardes kleuren groen als de realisatie gelijk of beter is dan de begroting.  

  

Kwartaalrapportage - loonkosten & bezetting 

 

Het dashboard met de loonkosten toont een grafiek en twee tabellen. De grafiek 

laat het aantal FTE van het geselecteerde en voorgaande jaar zien op 

maandniveau. 

De eerste tabel geeft inzicht in de loonkosten en FTE per maand van het 

geselecteerde kwartaal op kostensoortniveau. De tabel eronder toont dezelfde 

informatie maar dan uitgesplitst per afdeling. Daarnaast zie je de begroting 

loonkosten en begroting FTE naast de realisatie.  
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Eindejaarsverwachting 

De eindejaarsverwachting benader je via de kwartaalrapportage. 

 

  

De eindejaarsverwachting toont een grafiek met de realisatie, de begroting en de 

rollende prognose. Als je op de bolletjes gaat staan zie je de waardes van die 

maand.  

 

De rollende prognose is de realisatie van de afgelopen maanden plus de 

prognose van de toekomstige maanden. Als je wil inzoomen op de waardes in de 

grafiek kijk je naar de tabel eindejaarsverwachting per maand.  

  

Als je terug wil naar de kwartaalrapportage, klik dan op de gele Q: 
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8. Personeelslasten dashboard 

Je gaat naar het personeelslasten dashboard via de beginpagina 'Alle 

dashboards'. 

 

 

Op het personeelslasten dashboard zie je bovenaan twee grafieken. Links zie je 

de loonkosten inclusief reserveringen en rechts het aantal FTE per maand. De 

begroting loonkosten, prognose loonkosten, begroting FTE en prognose FTE zijn 

afkomstig uit Cogix. De loonkosten en FTE komen uit het personele bronpakket. 

Als je in de grafiek op een bolletje gaat staan zie je de loonkosten en FTE.  
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Linksboven zie je 4 personele KPI's. Je ziet het aantal medewerkers van 1 jaar 

geleden, het aantal medewerkers van vandaag, het aantal FTE 1 jaar geleden en 

het aantal FTE vandaag.  

  

  

In de tabel zie je de prognose, de begroting en de realisatie van de loonkosten en 

FTE. 

  

Door een vinkje te zetten in ''Alles uitklappen'' zoom je in op de maandelijkse 

loonkosten en FTE. 

  

Ook kan je via de filter selecties maken. Zoals selecties per afdeling, 

kostendrager, kostensoort, kostenplaats, medewerkernaam en afslag.In Cogix 

kan je afslagen maken en vastleggen.  Deze afslagen kan je bekijken in 

UltimviewPlus. Standaard staat de afslag ingesteld op Basis (huidige situatie). Het 

is  ook mogelijk om een andere afslag te selecteren als je deze op een eerder 

moment hebt gemaakt in Cogix.  

https://qualiant.zendesk.com/knowledge/articles/360011894098/nl?brand_id=20761
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9. Personeelslasten per afdeling / per 

kostendrager / per kostensoort 

Via het Personeelslasten zoom je in op de personeelslasten per afdeling, per 

kostendrager en per kostensoort. 

  

Personeelslasten per afdeling 

Je ziet hier een tabel met de loonkosten en FTE per afdeling per maand. Ter 

vergelijking zie je ook de begroting en de prognose van zowel de loonkosten als 

de FTE. 

Onderin de tabel zijn alle loonkosten bedragen bij elkaar opgeteld. Er wordt een 

gemiddelde getoond van de FTE en van de begroting 

FTE.  
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Je kan ook een selectie maken via de filter. Filters pas je toe per afdeling, per 

kostendrager, per kostensoort en per afslag. 

 

 Personeelslasten per kostendrager 

Op dit dashboard zie je 2 tabellen. De tabel loonkosten & FTE per maand per 

kostendrager en de tabel loonkosten & FTE per maand, per afdeling, per 

kostendrager. In allebei de tabellen worden begroting en prognose van de 

loonkosten en FTE getoond. 

 



24 
 

 

Personeelslasten per kostensoort 

In dit dashboard krijg je inzicht in de loonkosten en FTE per kostensoort per 

afdeling.  De tabel is onderverdeeld over de maanden, zodat er vergelijkingen 

per maand gemaakt kunnen worden. 

 

Je gaat terug naar het personeelslasten dashboard door te klikken op de knop 

"Personeelslasten'': 
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10. Projecten dashboard 

Je navigeert naar het Projecten dashboard via de beginpagina "Alle Dashboards": 

  

Op het projecten dashboard zie je een tabel met de projectnaam, de project 

begroting en de projectrealisatie. Als je 'Alles uitklappen' aanvinkt zie je ook de 

bijbehorende kostenplaats. 

 

  

Via de filter kan je de kostenplaats, project of record type selecteren. Met 

recordtype wordt de soort mutatie bedoeld. Je kan kiezen uit exploitatie en 

balans. 
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Als je klikt op de kostenplaats kom je op het dashboard Projecten financiële 

mutaties. Hier zie je alle mutaties inclusief grootboeknummer, boekdatum en 

omschrijving. 

Als er een factuur bekend is dan zie je dit aan het blauw onderstreepte 

woord PDF. Als je hier op klikt krijg je de factuur te zien.  

 

 

 

Via de filter kan je een kostenplaats, grootboeknummer, project of recordtype te 

selecteren. 
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Als je terug wilt naar het projecten dashboard klik je op de knop "Projecten''.  

 

  

 

 


