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Het nieuwe VGM NL transactie dashboard is vanaf nu beschikbaar!

Het transactiedata dashboard is vernieuwd en biedt nu nog meer mogelijkheden. Naast de
bestaande infographic (overview) biedt het dashboard ook nieuwe mogelijkheden.

Dashboard
Het dashboard heeft een beginpagina gekregen met enkele
basisgegevens zoals aantal transacties, verhouding
appartementen en woningen, gemiddelde huurprijzen per m2
en absoluut.
Op deze pagina kunt u basis filters kiezen zoals het selecteren
van een gemeente en een dynamische periode. Naast vaste
kwartalen biedt het dashboard dus ook de mogelijkheid om
andere perioden te selecteren.

Filter mogelijkheid periode

Overview (infographic)
De bestaande infographic is behouden in het nieuwe
dashboard. Er zijn recentelijk een paar kleine wijzigingen
doorgevoerd.
Bovenin de pagina is het menu toegevoegd zodat geschakeld
kan worden tussen de verschillende overzichten.
Ook op deze pagina is het mogelijk om dynamisch de periode
te filteren. Daarnaast kunt u nu gemakkelijker filteren op
woningtype zodat de infographic hierop kan worden
aangepast.

Geografisch
Naast een overzicht op basis van postcodegebied indeling
worden de resultaten weergeven per wijk en per buurt. Hierbij
is de CBS-indeling aangehouden.

Referenties
Op deze pagina kunt u op basis van filtering zoeken naar de
juiste referenties. Bovenin de pagina kan de gewenste filters
ingesteld worden en de resultaten worden direct in het
overzicht aangepast.

Vergelijken
Het overzicht vergelijken biedt de mogelijkheid om twee wijken
met elkaar te vergelijken. Zo worden op een snelle manier de
verschillen en/of overeenkomsten zichtbaar tussen twee wijken
binnen een bepaalde gemeente. Het is ook mogelijk om te
vergelijken met een wijk uit een andere gemeente.

Wij hebben het dashboard met veel aandacht samengesteld. Heeft u nog wensen/tips om het
dashboard verder te verbeteren? Of werken onverhoopt de nieuwe toepassingen niet goed?
Wij horen het graag van u. Stuur hiervoor een mail naar data@vgm.nl.
Wij wensen u veel plezier met het nieuwe dashboard!

