Begroting 2015
App en website
Gebruikershandleiding
Release 1.5
13 oktober 2014

Tekst, vormgeving en uitgave Gemeente Deventer, Copyright 2014 Gemeente Deventer, Alle rechten voorbehouden

Inhoudsopgave
Het openingsscherm................................................................................................................................ 3
Navigatie en speciale functies ................................................................................................................. 4
De functiebalk .................................................................................................................................. 4
De tabbalk ........................................................................................................................................ 4
De pin functie .................................................................................................................................. 5
Zoeken ............................................................................................................................................. 5
Samenhang van de onderdelen............................................................................................................... 6
Mijn gegevens ......................................................................................................................................... 7
Het maken en delen van aantekeningen – pin functie ........................................................................... 8
Het aanmaken ................................................................................................................................. 8
Oproepen van de aantekening ...................................................................................................... 10
Delen van uw aantekening via de mail .......................................................................................... 12
Delen van uw aantekening via de sociale media ........................................................................... 13
Oproepen van een gedeelde aantekening .................................................................................... 15
Onderdeel Agenda ................................................................................................................................ 16
Onderdeel Programma .......................................................................................................................... 17
Filterinstelling ................................................................................................................................ 18
Onderdeel Product ................................................................................................................................ 19
Onderdeel Financiële uitkomsten en investeringsplanning .................................................................. 20
Onderdeel Paragrafen ........................................................................................................................... 21
Onderdeel Meerjarenbalans ................................................................................................................. 22

2

Het openingsscherm

Hierin de volgende opties:
 Agenda, Programma's, Producten, waarin de programmabegroting, de toelichting op de agenda’s
en de producten. De hiërarchie is altijd agenda, programma, product.
 Financiële uitkomsten, Investeringsplanning, waarin op hoofdlijnen de verwachte financiële
uitkomst over 2015 wordt toegelicht en een nadere toelichting op de investeringsplanning wordt
gegeven.
 Paragrafen, waarin de verplichte paragrafen mbt heffingen, risico’s, verbonden partijen, etc.
 Meerjarige balans. De meerjarige balans en de toelichting hierop alsmede relevante kengetallen.
 Bijlagen. Dit zijn de verplichte bijlagen bij de begroting.
 Mijn gegeven, waarin uw persoonlijke aantekening die u bij onderdelen in de app kunt maken,
worden gebundeld.
Door het aanklikken van één van deze symbolen komt u in het betreffende onderdeel terecht.
In deze app en website zijn deze onderdelen onderling aan elkaar verbonden. Zo kunt u vanuit een
programma naar een gerelateerde paragraaf gaan. Als deze relaties zijn gelegd, dan worden deze
standaard weergegeven.
Eerste gebruik
Wanneer u de applicatie voor het eerst gebruikt, of voor het eerst op een ander device (andere
tablet, andere PC) dan dient u zich eerst aan te melden. De procedure daarvoor treft u aan onder
Mijn gegevens - aanmelding.
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Navigatie en speciale functies
Bovenaan ieder scherm in de app treft u de navigatiebalk aan.

Deze bestaat uit twee hoofdonderdelen
 De bovenste, donker grijze, balkbalk bevat speciale functieknoppen.
 De onderste, licht grijze balk, bevat tabbladen.

De functiebalk
De functiebalk laat altijd zien in welk onderdeel van de app u bent. Waarbij dit een combinatie is van
het onderdeel en het geactiveerde tabblad.
Voorbeeld: u kijkt naar onderdeel programma en heeft de tab van het programma leefomgeving
geactiveerd dan staat dit in de balk aangegeven.

Aan de rechterzijde van de balk komt u de volgende symbolen tegen:
In dit veld kun u een ontvangen pinnummer of zoekterm invoeren.
Vervolgens wordt de bijbehorende pagina / opmerking getoond.
Pagina terug.
Naar openingsscherm.
Maak pin aan. Hiermee maakt u een aantekening.
Lijst met afkortingen.
Naar de gebruikershandleiding.
Maak een PDF-bestand aan met de inhoud van het scherm dat u nu
ziet.
Onderdeel specifieke navigatie wordt bij de betreffende onderdelen in deze handleiding toegelicht.

De tabbalk
Deze tabbladen in deze balk geven u toegang tot een andere agenda, programma, product of
paragraaf. Deze balk heeft altijd betrekking op het onderdeel van de app waarin u zich bevindt.
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Voorbeeld: u kijkt naar onderdeel programma en heeft de tab van het programma leefomgeving
geactiveerd dan wordt deze tab wit weergegeven:

Soms treft u twee balken met tabbladen aan. Dan ligt er namelijk ook een relatie tussen beide.
Bijvoorbeeld bij paragrafen en programma’s. Beide tabbalken zijn te bedienen en geven op hun beurt
weer toegang tot andere gegevens of onderdelen.
Voorbeeld: u kijkt naar het onderdeel paragrafen en kiest voor de paragraaf Weerstandsvermogen
en risicobeheersing, dan ziet u dat in de tweede tabbalk de daaraan gerelateerde programma’s
oplichten. U kunt vervolgens door het aanklikken van één van die programma’s naar het betreffende
programma stappen.

De pin functie
De pin functie is een bijzondere functie binnen de app. Hiermee kunt u digitale geeltjes plakken op
de schermen die u ziet. Daarnaast kunt u deze geeltjes met andere gebruikers delen en kunnen
andere gebruikers dus ook hun geeltjes met u delen. Zie hoofdstuk Het maken en delen van
aantekeningen.

Zoeken
De zoekfunctie stelt u in staat om naar specifieke termen te zoeken.
Voorbeeld: u wilt zoeken naar de term 'jeugd'. In het
zoekveld in de functiebalk typt u de zoekterm en drukt op
Enter (PC-toestenbord) of bevestigingstoets op uw
tablettoetsenbord.
U krijgt het hiernaast staande dialoogscherm waarin alle
onderdelen worden getoond waar deze zoekterm is terug
gevonden.
Door één van deze ter kiezen gaat u naar het betreffende
onderdeel.
De zoekterm wordt in het specifieke onderdeel niet
gemarkeerd.
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Samenhang van de onderdelen
In het onderstaande schema wordt de samenhang tussen de verschillende onderdelen getoond.
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Mijn gegevens
Het scherm voor Mijn gegevens ziet er als volgt uit.

Schermindeling
Het scherm bestaat uit twee delen.
 In de persoonlijke gegevens registreert u zich
 In aantekeningen treft u een lijst van door u gemaakte aantekening aan
Specifieke navigatie
Hele scherm scrollen
Binnen kader scrollen

Plaats uw muis of vinger op scheidingsvlak tussen de verticale
schermonderdelen of uiterst links of rechts van het scherm
Plaats uw muis of vinger binnen het betreffende kader. Werkt alleen als het
kader is opengeklapt

Persoonlijke gegevens
Hier vult u uw naam, e-mailadres en pincode in. Vervolgen druk u op bewaren. U wordt bekend
gemaakt in de app en uw vastgelegde aantekeningen worden opgehaald.
Dit doet u voor elk nieuw device waarop u zich aanmeld. Indien u de cache van uw tablet of PC heeft
opgeschoond, dient u zich in voorkomende gevallen opnieuw aan te melden. Uw aantekeningen zijn
echter veilig gesteld.
Aantekeningen
In de lijst met aantekeningen treft u uw aantekeningen aan die u gemaakt heeft met de pinfunctie.
De aantekening wordt altijd voorafgegaan door het onderdeel waar u de aantekening hebt
aangemaakt, gevolgd door de door u ingegeven titel. Specifiek voor raadsleden is er de mogelijk om
tijdens de vergadering aantekening te delen met andere raadsleden. Deze worden separaat
weergegeven. Zie verder onder
Let op
U dient zich aan te melden om gebruik te maken van pin functie om uw aantekeningen te bewaren
en op andere tablets, pc's, etc. te gebruiken. Zie verder bij Het maken en delen van aantekeningen –
pin functie.
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Het maken en delen van aantekeningen – pin functie
Met de pin functie kun u aantekeningen maken in nagenoeg alle onderdelen van de app. Wanneer
deze functie niet beschikbaar is, dan treft u de pin niet aan in de rechter bovenhoek. In een aantal
stappen wordt de werking van deze functie uitgelegd

Het aanmaken
Stap 1
U wilt een aantekening maken voor eigen gebruik of delen met een andere gebruiker over de oranje
doelstelling zoals gearceerd in onderstaand scherm.

Stap 2
U sleept dan het icoontje voor de aantekening naar de doelstelling. Zie het scherm hieronder:
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Stap 3
U krijgt dan in een invoerveld de mogelijkheid om een aantekening te maken / te delen of een vraag
te stellen.

Stap 4
U vult uw aantekening / vraag in, de titel en klikt op Bewaren. Code en Onderdeel hoeft u niet in te
vullen. die gegevens worden na het opslaan door de app aangemaakt. Druk op Verwijderen als u de
aantekening toch niet wilt aanmaken. Let op: sommige browsers herstarten de app als u bij het
invullen van de titel op Enter of Bevestigen drukt. Bij aantekening kunt deze toetsten wel gebruiken.
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Stap 5
Nadat u op Bewaren hebt gedrukt, ontvangt u een bevestiging dat de aantekening is opgeslagen.

Stap 6
Tegelijkertijd ziet u dat in het scherm een aantekening icoontje is geplaatst, zodat u weet dat u daar
een aantekening hebt geplaatst. De aantekening wordt een schermonderdeel gekoppeld en niet aan
een specifieke zin of woord. In dit geval aan het onderdeel doelstellingen van hebt programma
Vastgoed en herstructurering.

Oproepen van de aantekening
Druk op het Pin icoontje op het scherm op de plaats waar de aantekening staat die u wilt raadplegen.
Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de lijst aantekeningen in het onderdeel Mijn gegevens.

Vervolgens wordt de betreffende aantekening zichtbaar gemaakt.
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Het dialoogscherm is over het scherm te verplaatsen. Daarnaast kunt u het volgende met de
aantekeningen doen:
 Uw aantekening aanvullen / wijzigen. Druk op Bewaren om uw wijzigingen op te slaan.
 Uw aantekening verwijderen. Druk hiervoor op Verwijderen.
 Uw aantekening delen via de mail met andere gebruikers. Druk hiervoor op Mail knop .
 Uw aantekening delen met de raad. deze functie is alleen voor raadsleden beschikbaar. Druk
hiervoor op Delen met raad knop .
 Uw aantekeningen delen via Twitter en Facebook. Druk hiervoor op de Twitter knop
of de
Facebook knop . U wordt gevraagd te bevestigen deze aantekening met twitter of facebook te
mailen. Let op de instellingen van uw browser aangezien er een pop-up gestart wordt.
 Met Annuleren sluit u uw aantekening.
Wanneer er meerdere aantekeningen in hetzelfde schermonderdeel zijn
gemaakt, wordt u gevraagd welke aantekening u wilt raadplegen.
Klik op de gewenste aantekening en deze wordt getoond.
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Delen van uw aantekening via de mail
Stap 1
Druk op het Pin icoontje op het scherm op de plaats waar de aantekening staat die u wilt raadplegen.

Vervolgens wordt de aantekening zichtbaar. De aantekening heeft de aantekening een unieke code
gekregen en heeft u de mogelijkheid om deze te delen door middel van het versturen van de
aantekening naar een e-mailadres.

Voor raadsleden is ook de knop Delen met raad . Deze knop is alleen voor raadsleden beschikbaar
en het delen gebeurt alleen met de andere raadsleden. Hier hoeft u geen email adres in te voeren.
Stap 2
Om de aantekening te delen via email, vult u het e-mailadres in van de ontvanger. Wilt u de
aantekening naar meerdere ontvangers tegelijk sturen, vul dan alle e-mailadressen in, gescheiden
door een komma.
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Stap 3
Vervolgens druk u op de Mail knop
en de aantekening wordt verstuurd aan de aangegeven
ontvangers. U ontvangt een bevestiging dat uw aantekening is verzonden.

Delen van uw aantekening via de sociale media
Stap 1
Druk op het Pin icoontje op het scherm op de plaats waar de aantekening staat die u wilt raadplegen.

Vervolgens wordt de aantekening zichtbaar. De aantekening heeft de aantekening een unieke code
gekregen en heeft u de mogelijkheid om deze te delen door middel van het versturen van de
aantekening naar een e-mailadres.
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Stap 2
Om de aantekening te delen via de sociale media drukt u op de Twitter knop
.

of de Facebook knop

Stap 3
U wordt gevraagd te bevestigen deze aantekening met Twitter of Facebook te willen delen.

Wanneer u voor Ja kiest, start - afhankelijk van het type apparaat - uw Facebook / Twitter app of
website. Let op de instellingen van uw browser aangezien er een pop-up gestart wordt.
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Oproepen van een gedeelde aantekening
Wanneer een gebruiker een aantekening met u heeft gedeeld dan ontvangt u daar een email
notificatie van. In deze notificatie treft u aan wie deze aantekening met u heeft gedeeld en een uniek
nummer.
Door deze unieke code van de aantekening in te geven in het
zoekscherm, gaat u direct naar de betreffende aantekening en
bijbehorende scherm.
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Onderdeel Agenda
Het standaardscherm voor de agenda's ziet er als volgt uit.

Schermindeling
Het scherm bestaat in zijn geheel uit een toelichting op de agenda. De specifieke relatie met
onderliggende programma’s voor de gehele agenda wordt zichtbaar gemaakt in de tabbalk. De
relatie van specifieke onderdelen van de agenda met onderliggende programma's worden onder het
kader Agendapunten weergegeven. Zie verder bij specifieke navigatie.
Specifieke navigatie
Klap kader op
Klap kader dicht
Ga naar het betreffende programma
Hele scherm scrollen
Binnen kader scrollen
Binnen tabbalk

Plaats uw muis of vinger op scheidingsvlak tussen de verticale
schermonderdelen of uiterst links of rechts van het scherm
Plaats uw muis of vinger binnen het betreffende kader. Werkt alleen als het
kader is opengeklapt
Raak of klik de agenda aan die u wilt raadplegen of raak of klik het hieraan
gekoppelde programma aan. U gaat dan naar het betreffende programma.
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Onderdeel Programma
Het standaardscherm voor de programma’s ziet er als volgt uit.

Schermindeling
Het scherm valt in drie verticale delen uiteen:
 Rechts (paars) bevat alle financiële gegevens van het betreffende programma
 Wit (midden) bevat alle doelstellingen en prestaties
 Links (blauw) bevat alle inhoudelijke informatie mbt ambitie en effect en actieve koppelingen
naar agenda’s, gerelateerde beleidsdocumenten, gekoppelde paragrafen en onderliggende
producten.
Specifieke navigatie
Klap kader op
Klap kader dicht
Activeer filterinstelling
Klap toelichting onder doelstelling / prestatie / tabel open
Klap toelichting onder doelstelling / prestatie / tabel dicht
Hele scherm scrollen
Binnen kader scrollen

Plaats uw muis of vinger op scheidingsvlak tussen de verticale
schermonderdelen of uiterst links of rechts van het scherm
Plaats uw muis of vinger binnen het betreffende kader. Werkt alleen als het
kader is opengeklapt
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Toelichting op schermonderdelen
Linkerzijde (blauw)
Dit deel bevat alle inhoudelijke informatie mbt ambitie en effect en actieve koppelingen.
 Ambities, de binnen het programma nagestreefde ambities. Dit kader bevat alleen tekst.
 Effecten, de binnen het programma nagestreefde effecten
 Agenda’s, de aan het betreffende programma gekoppelde agenda’s uit de Middellange Termijn
Beleidsagenda. Dit kader bevat actieve koppelingen naar de aan het programma gekoppelde
agenda’s.
 Documenten, de voor het betreffende programma relevante en vigerende beleidsdocumenten.
Dit kader bevat actieve koppelingen naar de documenten. De documenten worden direct
geactiveerd. Het ligt aan de instellingen van uw tablet of deze direct worden weeggegeven en of
alleen gedownload. In de webversie wordt het document in een apart tabblad van de browser
weergegeven.
 Paragrafen, de aan het betreffende programma gekoppelde paragrafen. Dit kader bevat actieve
koppelingen naar de aan het programma gekoppelde paragrafen.
 Producten, de aan het betreffende programma gekoppelde onderliggende producten. Dit kader
bevat actieve koppelingen naar de aan het programma gekoppelde producten.
Midden (wit)
 Inleiding, een korte algemene toelichting op het programma.
 Beleidscontext, waarin een toelichting op de beleidsontwikkeling en de context van het
programma wordt gegeven.
 Doelstellingen, de te realiseren doelstellingen.
 Prestaties, de te leveren prestaties.
Rechts (paars)
Deze bevat alle financiële gegevens, inclusief toelichting, van het betreffende programma.
 Exploitatie
 Investeringen
 Voorzieningen
Indien een onderdeel niet van toepassing is, omdat er bijvoorbeeld geen investeringen zijn, dan
wordt deze ook niet getoond.

Filterinstelling
Met de filterinstelling kunt u de doelstellingen en prestaties groeperen. Standaard worden deze los
van elkaar weergegeven.
Filter uit

Filter aan
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Onderdeel Product
Het standaardscherm voor de producten ziet er als volgt uit.

Schermindeling
Het scherm valt in twee verticale delen uiteen:
 Rechts (paars) bevat de budgetopbouw van het betreffende programma, inclusief toelichting
 Wit (links) bevat alle informatie mbt de voorgenomen en gerealiseerde prestaties
 De tabbalk heeft u twee rijen met tabbladen. In de onderste balk staan de producten en in de
bovenste balk het bijbehorende programma.
Specifieke navigatie
Klap kader op
Klap kader dicht
Scroll door de tabbalk met producten
Hele scherm scrollen
Binnen kader scrollen
Binnen tabbalk

Plaats uw muis of vinger op scheidingsvlak tussen de verticale
schermonderdelen of uiterst links of rechts van het scherm
Plaats uw muis of vinger binnen het betreffende kader. Werkt alleen als het
kader is opengeklapt
Raak of klik het product aan dat u wilt raadplegen of raak of klik het
hieraan gekoppelde programma aan. U gaat dan naar het betreffende
programma.
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Onderdeel Financiële uitkomsten en investeringsplanning
Hert onderdeel financiële uitkomsten en investeringsplanning is de samenvatting van de verwachte
financiële uitkomst van de begroting en de investeringsplanning. Het standaardscherm voor dit
onderdeel ziet er als volgt uit.

Schermindeling
De schermindeling valt in drie verticale delen uiteen:
 Rechts (paars) bevat alle financiële gegevens van de betreffende paragraaf
 Wit (midden) bevat inhoudelijke informatie
 Links (blauw) bevat geen uitklapkaders maar zijn knoppen om naar specifieke onderdelen te
stappen. Het zijn dus koppelingen.
 De tabbalk heeft u twee rijen met tabbladen. In de bovenste balk staan de paragrafen en in de
onderste balk de programma’s. Deze tabs kleuren niet mee. Ze maken het u mogelijk om de
verwijzingen die in de tekst zijn aangebracht te activeren en op te roepen.
Specifieke navigatie
Klap kader op
Klap kader dicht
Hele scherm scrollen
Binnen kader scrollen

Plaats uw muis of vinger op scheidingsvlak tussen de verticale
schermonderdelen of uiterst links of rechts van het scherm
Plaats uw muis of vinger binnen het betreffende kader. Werkt alleen als het
kader is opengeklapt
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Onderdeel Paragrafen
Het standaardscherm voor de paragrafen ziet er als volgt uit.

Schermindeling
De schermindeling bij de paragrafen loopt uiteen. In de meest uitgebreide weergave valt in drie
verticale delen uiteen:
 Rechts (paars) bevat alle financiële gegevens van de betreffende paragraaf
 Wit (midden) bevat inhoudelijke informatie
 Links (blauw) bevat geen uitklapkaders maar zijn knoppen om naar specifieke onderdelen uit de
voorliggende paragraaf te stappen. Het zijn dus koppelingen.
 De tabbalk heeft u twee rijen met tabbladen. In de onderste balk staan de paragrafen en in de
bovenste balk de bijbehorende programma’s. Deze tabs kleuren wit.
Niet alle paragrafen kennen de linker, blauwe, balk of de rechter, paarse, balk. U zult deze in
verschillende varianten tegenkomen.
Specifieke navigatie
Klap kader op
Klap kader dicht
Klap toelichting onder doelstelling / prestatie / tabel open
Klap toelichting onder doelstelling / prestatie / tabel dicht
Hele scherm scrollen
Binnen kader scrollen

Plaats uw muis of vinger op scheidingsvlak tussen de verticale
schermonderdelen of uiterst links of rechts van het scherm
Plaats uw muis of vinger binnen het betreffende kader. Werkt alleen als het
kader is opengeklapt
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Onderdeel Meerjarenbalans
Het standaardscherm voor de meerjarige balans ziet er als volgt uit.

Schermindeling
De meerjarenbalans kent twee onderdelen, die weergegeven zijn in de werkbalk:
 De meerjarenbalans zelf
 de toelichting op de meerjarenbalans.
Specifieke navigatie
Klap kader op
Klap kader dicht

Hele scherm scrollen
Binnen kader scrollen

Door een vinkje bij het betreffende jaar te plaatsen of weg te halen
past u de meerjarenbalans aan op de gewenste jaren
Plaats uw muis of vinger op scheidingsvlak tussen de verticale
schermonderdelen of uiterst links of rechts van het scherm
Plaats uw muis of vinger binnen het betreffende kader. Werkt
alleen als het kader is opengeklapt
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