Wegwijs in Vabi Vastgoeddata
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I. Instructie voor gebruikers
Zoeken op adres of complex
In de zoekbalk typ je een adres, een straat of een complexnummer in om op te zoeken. Begin je met
typen dan worden automatisch de zoekresultaten getoond die overeenkomen met de letters die je hebt
ingetypt. Zo vind je snel het gewenste adres.

Zoeken op de kaart
Naast het zoeken van een complex via de zoekbalk kun je ook de 2D kaart gebruiken om woningen te
vinden. Klik je in de zoekbalk op het icoontje dan verschijnt de kaart van Nederland. Als je hierop
inzoomt wordt het bezit ingetekend en kun je klikken op de verschillende woningen. Dit brengt je dan
naar het 3D model van de betreffende woning en de informatie die hierbij hoort. Om te voorkomen dat
je iedere keer in moet zoomen kun je een zoekgebied op de kaart ‘favoriet maken’. Iedere keer als je
zoeken op de kaart gebruikt begin je in dit zoekgebied in plaats van met de kaart van Nederland.
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Selecteren van objecten
Hier kun je adressen selecteren binnen het complex. De 3D-modellen van de geselecteerde adressen
kleuren blauw op de kaart. Klik je op een 3D-model op kaart dan wordt het bijbehorende adres hier
weergegeven.

Het informatiescherm
Het informatiescherm toont de datavelden voor het geselecteerde object. Je begint altijd bij het
favorietenscherm. Dit kun je naar eigen smaak inrichten. Om dit te doen klik je op de 3 bolletjes links
van de tekst ‘favorieten’. Je komt nu bij alle data categorieën. Hier kun je doorklikken op de gewenste
categorie. Door het hartje onder de 3 bolletjes achter een dataveld te vullen komt deze automatisch in
je favorietenscherm te staan. Wil je zoeken naar een specifiek dataveld, dan klik je op het vergrootglas
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en typ je de gewenste zoekopdracht. Is een dataveld als favoriet gemarkeerd maar bevat bij specifieke
eenheden geen waarde, dan wordt dit dataveld bij het raadplegen van deze specifieke eenheden
automatisch verborgen. Je favorietenscherm bestaat altijd uit gevulde data.

Selectieniveaus
In Vabi Vastgoeddata zijn er vijf selectieniveaus beschikbaar. Deze selectieniveaus hebben invloed op
de weergave van het informatiescherm aan de rechterzijde.

Media bestanden toevoegen en inzien
Je kan tekeningen, foto’s en documenten toevoegen aan je selectieniveau in Vabi Vastgoeddata.
Vanaf adresniveau kun je direct zien of er media bestanden op verschillende niveaus zijn toegevoegd.
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Data visualiseren en selecteren
In het informatiescherm is het mogelijk om de inhoud van de datavelden in kleur op de 3D-modellen te
visualiseren, de objecten met dezelfde waarde te selecteren of de inhoud van een dataveld op te
zoeken op in Google. Deze opties vind je in het menu achter elk dataveld.
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BIM modellen inzien
Door middel van de knop ‘Haal BIM modellen op’ wordt een gedetailleerde versie van het object
weergegeven (indien deze aanwezig is). Bij deze actie worden flink wat MB’s gedownload. Maar
dankzij een aantal slimme technieken wordt de verwerking van de bestanden op de achtergrond
versneld. Dit resulteert een verkorte laadtijd van de 3D modellen. De knop is alleen zichtbaar als er
ook daadwerkelijk een BIM model beschikbaar is.
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Het menu
Rechtsboven vind je het menu. Dit gebruik je vooral voor het importeren en exporteren van
vastgoeddata. Maar je vindt hier ook opties om instellingen te wijzigen, Help te raadplegen en om ‘Wat
is nieuw’ nogmaals terug te kijken.

Datavelden exporteren
De data in Vabi Vastgoeddata is en blijft van de corporatie. Het is dan ook op elk moment mogelijk om
een export te maken van de gewenste datavelden. Dit kan van je zoekopdracht (bijvoorbeeld één
complex) of van de hele voorraad zijn. Wanneer je een complex hebt geselecteerd en gaat dan naar
de optie Exporteren, dan bevat de export alleen data van je selectie. Wil je een export maken op
voorraadniveau, ga hiervoor naar het beginscherm en klik dan in het menu op exporteren. Omdat je nu
geen zoekopdracht hebt ingevuld maakt de applicatie een export van de gehele voorraad. Je kunt zelf
kiezen welke datavelden hierbij worden geëxporteerd. Je krijgt een e-mail met het bestand zodra deze
beschikbaar is.
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II. Instructie voor beheerders
Datavelden beheren
Een van de opties onder het menu is Databeheer. Het datamodel van Vabi Vastgoeddata bevat meer
dan 800 datavelden. De kans is groot dat je niet direct aan de slag wilt gaan met alle 800 velden
tegelijkertijd. Als beheerder heb je de mogelijkheid om alleen de relevante datavelden voor jouw
organisatie te tonen. Dat doe je eenvoudig door aan te vinken om welke datavelden het gaat. Vink je
bepaalde datavelden uit dan worden die in de gehele applicatie verborgen voor de rest van de
organisatie. De datakwaliteitscheck (wordt later nader toegelicht) rekent alleen over de velden die ook
daadwerkelijk aan staan gevinkt.

Data bewerken (handmatig)
Wanneer je het recht hebt om data te bewerken kan je elk bewerkbare dataveld in het
informatiescherm aanpassen. De aanpassing geldt voor de gemaakte selectie, dit kan een woning of
een selectie van meerdere woningen zijn. Door op de 3 bolletjes achter een gewenst dataveld te
klikken krijg je de optie om de waarde te bewerken, er wordt een pop up scherm geopend dat laat zien
welk dataveld aangepast wordt. Het is niet mogelijk om de datavelden van bepaalde
data(sub)categorieën te bewerken, denk aan o.a. EPA en een aantal velden onder Installaties. Deze
data worden middels een koppeling gesynchroniseerd met het bronsysteem.
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Data bewerken (in bulk)
Heb je het recht van data te bewerken, dan is de optie Importeren onder het menu rechtsboven
beschikbaar. Alle aanpasbare datavelden zijn middels een Excel import te bewerken. Om de gewenste
datavelden op een juiste manier te koppelen in Vabi Vastgoeddata is een koppelkolom nodig. Dit is de
eerste kolom in Excel en moet het eenheidsnummer of de BAG verblijfsobject ID zijn. De andere
kolommen in het importbestand hoeven geen volgorde te bevatten. Voordat je gaat importeren heb je
namelijk de mogelijkheid om de kolommen aan de gewenste datavelden uit het standaard datamodel
te koppelen of de kolommen over te slaan door voor Niet importeren te kiezen.
Wanneer het mappen van de datavelden klaar is, kan het importeren gestart worden.

Datakwaliteitscontroles op volledigheid
Een andere optie onder het menu is Datakwaliteit. Het eerste onderdeel van datakwaliteit is de
controle op volledigheid. Bij deze controle maken we wekelijks (op zaterdag) een berekening waar we
kijken hoeveel procent van de datavelden zijn gevuld. Je kunt hierop doorklikken om te zien in
hoeverre een categorie en de onderliggende datavelden voorzien zijn van data. Hierbij kun je
eenvoudig een export maken van de woningen waar de data nog ontbreekt. De volledigheidscheck
houdt alleen rekening met de datavelden die ook zichtbaar zijn voor de organisatie. Onderin het
scherm zijn de percentages van de afgelopen weken terug te zien om zo de voortgang te kunnen
monitoren. Datavelden verbergen voor de volledigheidscheck is na de aanstaande zaterdag effectief.
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