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1. Flexible Reporting 

Er is een rapporteringsomgeving beschikbaar bij het FMIS waar rapporten gemaakt worden met alle 
gegevens uit het FMIS. Deze BI omgeving maakt altijd gebruik van de meest recente gegevens in het FMIS. 
De scholengroepen hebben voorlopig enkel rechten om rapporten te raadplegen in Flexible Reporting. De 

rapporten worden gemaakt door het FMIS team bij de centrale diensten van het GO!.  

2. Hoe kom ik in Flexible Reporting?  

Ga naar het FMIS Webportaal en klik op het icoontje:  

 

3. Hoe vind ik de documenten van mijn scholengroep?  

3.1. De eerste keer 
Open het tabblad “Documenten” 

 

  

Infrastructuur 
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Klik onderaan in het lint op “Mappen” 

 

 

Vouw de mappen open vanuit “Openbare mappen” tot je aan de map van jouw scholengroep komt. Als je 

die selecteert, zal je rechts de beschikbare documenten zien.  
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4. De basisopties bij een Flexible Report document 

Ga naar Flexible Report en open een document door dubbel te klikken op het document.  

4.1. Navigeren tussen de rapporten (tabbladen) 
Er zijn twee manieren om tussen de rapporten te navigeren, door links in het lint te kiezen voor de 

hiërarchie van rapporten en dan in de navigatiestructuur te klikken op het gewenste rapport. Dit is handig 
als er veel tabbladen zijn.  (1) 

Anders kan je ook altijd onderaan klikken op het tabblad. (2). Als er te veel tabbladen zijn dan er getoond 

kunnen worden, moet je rechts met het pijltje zoeken naar de overige rapporten (3).  
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4.2. Bladeren in een rapport, gegevens vernieuwen 

In een rapport kan je tussen pagina’s van een rapport bladeren via de pijltjes onderaan (1).  

Onderaan rechts kan je zien hoe lang het geleden is dat de gegevens van het rapport opgehaald zijn. 

Normaal gezien worden alle gegevens opgehaald als je het bestand opent. (2) Als je op de blauwe pijltjes 
van vernieuwen klikt (2) of (3) dan worden de gegevens opnieuw opgehaald.  
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4.3. Gebruik van een invoerbesturingselement om te filteren 

In sommige rapporten is een invoerbesturingselement voorzien waar je bepaalde filters kan instellen door 
waarden van een dimensie aan- of uit te vinken. Je komt bij dit besturingselement door links in het lint te 

kiezen voor (1). Je kan dan jouw keuze aanvinken (2).  

 

4.4.  Printen of exporteren van een rapport of bestand 
Je kan een BI bestand (alle tabbladen) of een rapport (1 tabblad) printen of exporteren. Printen doe je via 
(1) en exporteren via (2). De print of export naar pdf is nog niet juist ingesteld, dit wordt nog aangepast.  

 

   

 


