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1 ALLE MYEXPORTS PRODUCTEN 

In dit hoofdstuk worden in het kort de MyExports producten beschreven. Vanaf 
hoofdstuk 2 wordt ieder product nog in detail beschreven. 

 
In onderstaand overzicht vindt u alle producten van MyExports. 
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1.1 MyExports Basis 

MyExports Basis is de motor van het gehele ‘MyExports-systeem’. Dit 
batchprogramma draait op de achtergrond en voorziet verschillende producten 

van MyExports via een datawarehouse van diverse basistabellen en 
rapportagetabellen.   
Met behulp van beheersfuncties wordt mailing en distributie van rapporten 

mogelijk gemaakt. 
Op dit moment leveren we al ruim 1700 standaardrapportages op ruim 50 

applicaties van diverse leveranciers. 
U vindt in hoofdstuk 2 voor dit product geen nadere beschrijving, omdat het niet 
als ‘product’ af te nemen is.  

1.2 MyExports Raadplegen 

Via een webbrowser heeft u de mogelijkheid om tabellen, rapporten en 

vergelijkingen die zijn opgeslagen in het MyExports Datawarehouse te 
raadplegen. Hierbij kunt u zelf nog gegevens selecteren en sorteren op de in het 
datawarehouse klaar staande tabellen. Groot voordeel van dit product is het 

tegengaan van her en der ‘rondslingerende’ Excel-rapporten en de eenvoudige 
toegang voor gebruikers tot de voor hen geautoriseerde rapporten via een 

simpele url.  
 
Een aantal mogelijkheden: 

• Rapporten aanvragen op basis van door u ingevulde parameters; 
• bekijken van gemaakte rapporten (zoals vergelijkingen) op basis van 

opgegeven selectiecriteria, sortering en rubrieken; 
• inzage in rapportdetails; 
• ordenen van rapporten binnen thema’s, volledig zelf aanpasbaar; 

• grafieken bekijken; 
• grafieken maken, op basis van eigen rubrieken en wensen; 

• gegevens exploreren via Datavoyager; 
• verschillende beheersfuncties uitvoeren; 
• en nog veel meer! 

1.3 MyExports Datawarehouse add-on 

Voor die klanten die reeds in het bezit zijn van een eigen datawarehouse geldt 

dat ons product MyExports datawarehouse add-on van toegevoegde waarde is 
voor het vullen van uw eigen datawarehouse. Met de datawarehouse add-on 
kunnen alle standaard tabellen en views via MyExports Basis worden 

aangemaakt en toegevoegd aan uw eigen datawarehouse, maar kunnen ook alle 
exports (rapporten) op de ruim 50 brondatabases worden toegevoegd aan uw 

datawarehouse als nieuwe tabellen waarop u via uw eigen BI-programma 
rapportages kunt maken of de toegevoegde tabellen/exports kunt tonen. 
Standaard komen er dan ruim 2000 tabellen extra tot uw beschikking. U kunt 

zelf kiezen welke u wel en welke u niet aan uw datawarehouse wilt toevoegen.  
 

Feitelijk is de MyExports database een datawarehouse plus. Allereerst worden 
velden vergelijkbaar gemaakt qua naam en inhoud. Verder worden tabellen 
samengevoegd in 1 platgeslagen tabel (simplificatie). Historie kan vastgelegd 
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worden bij zelf aan te geven tabellen. De sql’s die gebruikt worden voor het 

maken van rapporten kunnen ook gebruikt worden voor het maken van nieuwe 
tabellen (in de MyExports database of 1 naar uw keuze). 

1.4 MyExports Archief 

Veel gemeenten/overheidsorganisaties maar ook bedrijven huren vaak nog 
(dure) applicaties om aan de wettelijke informatieplicht te kunnen voldoen of aan 

een bepaalde garantieplicht (bedrijven).  
Ze hebben een nieuwe leverancier gekozen voor een applicatie maar niet alle 

gegevens van de oude applicatie zijn geconverteerd naar de nieuwe. Dan moeten 
ze de oude applicatie vaak nog een jaar of 7 huren om die oude gegevens te 
kunnen raadplegen ten behoeve van de informatieplicht. 

Mogelijk heeft ook u nog servers met applicaties of databases actief van 
applicaties die u eigenlijk niet meer actief gebruikt. Of u heeft een dure 

(bijvoorbeeld SAP-licentie) voor een oude applicatie. U heeft deze nog actief 
vanwege de wettelijke bewaartermijn van de gegevens. 
 

Hiervoor hebben wij een oplossing. Wij zetten uw database (indien nodig) om 
naar een andere nieuwe database. Hierbij kunt u kiezen voor SqlServer, Oracle 

of Sqlite. In verband met de licentiekosten voor Oracle kan een keuze voor 
Sqlserver of Sqlite een kostenbesparing opleveren. Sqlite is zelfs een lokale 
database, die geen installatie kent en verder ook geen beheerkosten. 

Allereerst worden alle gegevens uit de database van uw applicatie omgezet naar 
csv-bestanden. Dat is een formaat dat door bijvoorbeeld Excel te lezen is. 

Hiermee worden alle brongegevens veilig gesteld. 
 
Daarna worden de csv-tabellen geïmporteerd in de door u gewenste database.  

Op deze database hebben wij een browser applicatie die middels instellingen 
geschikt wordt gemaakt voor het raadplegen van de gegevens. 

1.5 MyExports datamodel 

Met het datamodel van MyExports geven we inzicht in de gegevens van 
databases die ontsloten worden in MyExports Basis (ongeveer 50 databases). De 

gegevens van deze databases komen in het datamodel te staan. Dit is 
bijvoorbeeld handig als er gebruik wordt gemaakt van Cognos of QLik en als er 

behoefte is aan inzicht in tabelomschrijvingen en veldomschrijvingen naast de 
gebruikelijke veld- en tabelnamen. 

1.6 MyExports Ontladingen 

Naast onze producten bieden we ook ontladingen van databases aan voor onze 
klanten. Denk hierbij specifiek aan ontladingen ten behoeve van conversies, 

eenmalige inleesacties e.d.  
Wij kunnen gegevens uit uw applicatie samenstellen en ontladen naar ieder 
gewenst bestandsformaat. 
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1.7 MyExports Monitor 

 
De MyExports Monitor is geschikt voor zowel een Makelaarsuite van PinkRoccade 

met Oracle als een Makelaarsuite met PostgreSQL. 
Het is aan te bevelen dat deze tool op een beheerserver van de gemeente wordt 
geplaatst. De tool kan een beheertool als Nagios van de noodzakelijk informatie 

voorzien, waardoor de technische beheerders bij mogelijk aankomende 
problemen preventief met de desbetreffende gebruikers en/of 

applicatiebeheerder contact op kan nemen. 
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2 BROCHURE MYEXPORTS RAADPLEGEN 

Via een webbrowser heeft u de mogelijkheid om tabellen en/of rapporten die zijn 
opgeslagen in het MyExports Datawarehouse, te raadplegen. Hierbij kunt u zelf 

nog gegevens selecteren en sorteren op de in het datawarehouse aangemaakte 
tabel. Grote voordeel van dit product is het tegengaan van her en der 
‘rondslingerende’ Excel-rapporten. 

2.1 Algemeen 

Er worden steeds meer eisen gesteld aan veiligheid, privacy en integriteit van 

gegevens. 
Op deze aspecten spelen we in met MyExports Raadplegen: 

· Alle programmatuur en data op een beveiligde applicatieserver die niet 

rechtstreeks door gebruikers te benaderen is; 
· Alle uitvoer naar rapporten in browser encrypted opgeslagen; 

· Aanmelden bij MyExports via LDAP (of lokale account) eventueel in 
combinatie met 2FA. 

2.2 Rapporten aanvragen 

Vraag het gewenste rapport op en maak het aan, op basis van door u opgegeven 
parameters (zoals ‘datum aanvraag’). Kies op welke manier u het rapport wilt 

uitvoeren, zoals tabel (in de webbrowser), csv, pfd, xls, rtf, odt enz. 

 

2.3 Rapporten bekijken 

Bekijk gemaakte rapporten in de browser of in de gewenste andere 
uitvoermanier. Selecteer rapportgegevens op basis van opgegeven  
selectiecriteria, sorteringen en rubrieken. Toon eventuele details. 
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2.4 Thema’s maken 

Zet rapporten waarvoor geautoriseerd zelf in thema’s, waardoor deze op de door 
u gewenste manier geordend zijn. Bepaal zelf de kleur van uw iconen. 
 
 
 

 
 

 
 

2.5 Vergelijkingen aanvragen en bekijken 

Vraag de gewenste vergelijking op en maak deze aan, op basis van door u 
opgegeven parameters (zoals ‘datum aanvraag’). 
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2.6 Grafieken bekijken 

Bekijk (geprepareerde) grafieken om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld aantallen. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.7 Grafieken maken 

Maak zelf snel gebruikersgrafieken. Definieer grafieken door rubrieken naar de 
gewenste plaats te slepen en kies selectiecriteria, soort grafiek, sortering, rotatie 

en kleur.  

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2.8 Gegevens exploreren 

Onderzoek rapportgegevens nader via de open-source component ‘Data-
voyager’. Bewaar de in Voyager gemaakte grafieken. 
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2.9 Beschrijving openen 

Bekijk een beschrijving per rapport in PDF-layout. Deze kunt u ook downloaden 
en afdrukken. 

 

2.10 Gebruikers aanmaken 

Met bijbehorende rapporten waarvoor de gebruikers geautoriseerd worden. 
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2.11 Functies beheren voor distributie, mailing en 
scheduling 

Beheerfuncties voor het plaatsen van rapporten van gebruikers in de mail of een 
folder en voor plannen van rapporten via de batch.  
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3 BROCHURE MYEXPORTS DATAWAREHOUSE ADD-ON 

3.1 Algemeen 

Op dit moment zijn er veel leveranciers die voor hun eigen applicatie 
daarbovenop een extra datawarehouse aanbieden. Vaak is dit een stand alone 

datawarehouse dat alleen gevuld wordt door de betreffende bijbehorende 
applicatie. Voor het vullen van dat datawarehouse met andere gegevens uit 

andere applicaties wordt verwezen naar etl- en bi-tools.  
 

Het datawarehouse van MyExports is er juist op gericht om open te staan voor 
alle applicaties van alle leveranciers en zo echt inzicht te kunnen bieden in uw 
informatiebehoefte door de gegevens vanuit diverse applicaties bij elkaar te 

brengen.  
 

Voor die klanten die reeds in het bezit zijn van een datawarehouse geldt dat ons 
product MyExports datawarehouse add-on van toegevoegde waarde is voor het 
vullen van uw eigen datawarehouse. Via datawarehouse add-on kunnen alle 

standaard tabellen en views van MyExports worden aangemaakt en toegevoegd, 
maar kunnen ook alle exports (rapporten) op de ruim 50 brondatabases worden 

toegevoegd aan uw datawarehouse als nieuwe tabellen waarop u via uw eigen 
BI-programma rapportages kunt maken of de toegevoegde tabellen/exports kunt 
tonen. Standaard komen er dan ruim 2000 tabellen extra tot uw beschikking. U 

kunt zelf kiezen welke u wel en welke u niet aan uw datawarehouse wilt 
toevoegen.  
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4 BROCHURE MYEXPORTS ARCHIEF 

4.1 Algemeen 

Veel gemeenten/overheidsorganisaties huren vaak nog (dure) applicaties om aan 
de wettelijke informatieplicht te kunnen voldoen. Ze hebben een nieuwe 

leverancier gekozen voor een applicatie maar niet alle gegevens van de oude 
applicatie zijn geconverteerd naar de nieuwe. Dan moeten ze de oude applicatie 

vaak nog een jaar of 7 huren om die oude gegevens te kunnen raadplegen.  
Mogelijk heeft ook u nog servers met applicaties of databases actief van 

applicaties die u eigenlijk niet meer actief gebruikt. Of u heeft een dure 
(bijvoorbeeld SAP-licentie) voor een oude applicatie. U heeft deze nog actief 
vanwege de wettelijke bewaartermijn van de gegevens. 

 
Hiervoor hebben wij een oplossing. Wij zetten uw database (indien nodig) om 

naar een andere nieuwe database. Hierbij kunt u kiezen voor SqlServer, Oracle 
of Sqlite. In verband met de licentiekosten voor Oracle kan een keuze voor 
Sqlserver of Sqlite een kostenbesparing opleveren. Sqlite is zelfs een lokale 

database, die geen installatie kent en verder ook geen beheerkosten. 
Allereerst worden de gegevens uit de database van uw applicatie omgezet naar 

csv-bestanden. Dat is een formaat dat door bijvoorbeeld Excel te lezen is. 
Hiermee worden alle brongegevens veilig gesteld. 
Daarna worden de csv-tabellen geïmporteerd in de door u gewenste database. 

Dat kan uiteraard dezelfde Oracle database zijn, maar het kan ook naar Sqlite of 
Sqlserver. 

Op deze database hebben wij een browser applicatie die middels instellingen 
geschikt wordt gemaakt voor het raadplegen van de tabellen. 
  

Met MyExports Archief vergemakkelijken we dus het archiveren van gegevens en 
het opvragen, combineren en raadplegen van specifieke informatie uit 

verschillende databases. 
 
De archieven die we momenteel al hebben: CiVision Belastingen, CiVision Innen, 

CiVision Kadaster, CiVision Waarderen, CiVision Middelen, Key2Finance, Coda, 
FMS400, Verseon, Dimpact, SBA, GWS4ALL en Squit. We kunnen in principe 

iedere database archiveren en raadpleegbaar maken. 
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4.2 Hoe het werkt… 

Een impressie van MyExports Archief in het algemeen:   

 

4.3 Informatie omtrent voorbeeld  

We werken in dit voorbeeld even met een fictieve database, op basis van een 
persoon of een adres, in combinatie met eventuele kinderen en een nationaliteit.  

 
Aanmelden (via LDAP of lokaal) :  

 
 

1.1.1.1 Menu 

Linksboven vindt u het menu. Hier kunt u selecteren wat u wilt raadplegen, 
bijvoorbeeld ‘personen’ of ‘adressen’.  
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1.1.1.2 Personen 

In het tabblad ‘Personen’ is het mogelijk om informatie omtrent personen te 
bekijken of combineren.  

Er zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals ‘bsnnummer’, 
‘geslachtsnaam’, ‘voorletters’, ‘voorvoegsels’ en ‘geboortedatum’.  

Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zoeken op de geslachtsnaam ‘Pieter’. 

 
 

Daarna kiest u welke sortering u toe wilt passen, bijvoorbeeld op 
‘geslachtsnaam’, of op ‘geslachtsnaam, voorletters’.  

 
Druk daarna op ‘zoeken’. In het scherm eronder wordt meteen een overzicht 
getoond. 
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Onder het scherm ‘Personen’ is het ook mogelijk om de gerelateerde gegevens 
met deze persoon te tonen, namelijk ‘kinderen’, ‘nationaliteit’, ‘huwelijken’ en 

‘adreshistorie’. Hier vindt u van de gevonden personen ook gegevens van 
eventuele kinderen en gegevens over de nationaliteit, over huwelijken die 
eventueel gesloten zijn en over adreshistorie.  

 
Kinderen: 

 
 

Nationaliteit: 

 
 
Huwelijken: 

 
 

Adreshistorie: 

 
 

1.1.1.3 Details 

Bij ieder overzichtsscherm (in bovengenoemd voorbeeld bij ‘personen’, 
‘kinderen’, ‘nationaliteit’, ‘reisdocumenten’ en ‘huwelijken’) is er ook een 

detailscherm te openen, via ‘toon details’.  
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Als je deze optie aanvinkt, krijg je alle mogelijke details te zien, eventueel in 

subcategorieën geordend. Denk aan gegevens over adressen, telefoonnummers, 
administratienummers, statussen, voorvoegsels, geboortemaand, geboortedag, 

geslachtsaanduidingen, begindata, einddata, burgerlijke staat, rekeningnummers 
etc.  
 

Bijvoorbeeld details omtrent de subcategorieën ‘naw’, ‘echtgenoot’, ‘ouder 1’ en 
‘ouder 2’.  

 
 
Via de knop ‘toon lege rubrieken’ kunt u dit uit zetten en dan worden alleen 
gevulde rubrieken getoond 

 

 
 

1.1.1.4 Bedrijven 

Het tabblad ‘raadplegen bedrijven’ werkt in principe hetzelfde als ‘raadplegen 

personen’. Hier is informatie omtrent bedrijven te bekijken of te combineren. 
Ook hier zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals ‘bdrkey’, 

‘naam vennootschap’, ‘handelsregisternummer’, ‘rsin’, ‘zaaknaam’, 
‘handelsnaam’ en ‘vestigingsnummer’. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zoeken op 
de handelsnaam ‘Bec‘. 

  
 

Sortering is hier ook mogelijk, op ‘Sleutel BDR’, ‘zaaknaam’ en 
‘vestigingsnummer’. 
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1.1.1.5 Details 

Als je de optie ‘toon details’ aanvinkt, krijg je alle mogelijke details te zien. In dit 
geval de subcategorieën ‘bedrijfsgegevens_magazijn’ en ‘bedrijfsgegeves_nhr’. 

 
Gebruik de knop ‘toon lege rubrieken’ om alleen gevulde rubrieken te tonen. 
 

1.1.1.6 Adressen 

Het tabblad ‘Adressen’ werkt in principe hetzelfde als ‘Personen’ en ‘Bedrijven’. 

Hier is informatie omtrent adressen te bekijken of te combineren. 
Ook hier zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals 

‘adressleutel’, ‘straatnaam’, ‘huisnummer’, ‘postcode’ en ‘woonplaats’. Zo zou je 
bijvoorbeeld kunnen zoeken op de straatnaam ‘Aaliyahlaan‘.  
 

 
 
Sortering is hier ook mogelijk, bijvoorbeeld op ‘straatnaam, huisnummer’ of op 

‘postcode, huisnummer’.  
 
Onder het scherm ‘adressen’ is het ook hier weer mogelijk om extra 

overzichtsschermen te tonen, in dit geval ‘personen’ en ‘verblijfsobject’. U kunt 
hier dan de personen wonend op het adres en de verblijfsobjecten tonen.  

 
Personen: 

 
 

Verblijfsobject:  
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1.1.1.7 Details 

Uiteraard is het detailscherm ook aanvinkbaar, waarmee ook hier extra 
informatie over adressen en personen en verblijfsobject in te zien is. Denk aan 

huisletters, woonplaatscodes, aanduiding, wijk, buurt etc.  
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5 BROCHURE MYEXPORTS DATAMODEL 

5.1 Algemeen 

Met het datamodel van MyExports geven we inzicht in gegevens van databases 
die ontsloten worden in het batchprogramma MyExports Basis (ongeveer 50 

databases). De gegevens van deze databases komen in het datamodel te staan. 
Dit is bijvoorbeeld handig als er gebruik wordt gemaakt van Cognos en QLick en 

als er behoefte is aan inzicht in tabelomschrijvingen en veldomschrijvingen. 
 

MD_Datamodel van MyExports is ideaal voor gemeentes die zelf query’s bouwen.  
Daarnaast is snel inzichtelijk te maken waar mogelijk persoonsgegevens zitten, 
wat heel handig is vanwege de verscherpte wetgeving rondom de AVG. 

Er zitten geen databasevereisten aan deze toepassing. 

 

5.2 Hoe het werkt… 

Een impressie van MyExports Datamodel in het algemeen:   
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5.3 Informatie omtrent voorbeeld  

Aanmelden (via LDAP of lokaal) via Oracle, SQLite of SQLServer:  

 
 

5.3.1 Menu 

Linksboven vindt u het menu. Hier kunt u het datamodel of tabellen selecteren. 

 

5.3.2 Datamodel 

In het tabblad ‘Datamodel’ is het mogelijk om informatie omtrent databases, 
veldomschrijvingen en tabelomschrijvingen inzichtelijk te maken.  

Er zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals ‘dtb’, ‘schema’, 
‘tabel’, ‘tabelomschrijving’, ‘veldnaam’, ‘veldomschrijving’, ‘veldtype’, 

‘veldlengte’, ‘velddec’, ‘veldpos’, ‘veldnull’, ‘velddefault’, ‘screen_text_small’, 
‘screen_text_med’ en ‘screen_text_large’. 
 

In dit voorbeeld gebruiken we de Makelaar als database, dus dan vullen we 
‘makelaar’ in bij dtb. Misschien wilt u extra inzicht in de veld- en 

tabelomschrijvingen van tabel ‘GMSPRSM00’. Vul dat dan in bij tabel.  
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Daarna kiest u welke sortering u toe wilt passen, bijvoorbeeld op ‘database’, 

‘schema’, ‘tabel’, ‘tabeloms’ of op ‘veldnaam’.  

 
Druk daarna op ‘zoeken’. In het scherm eronder wordt een overzicht getoond. 

 
 

5.3.3 Details 

Bij het overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via ‘toon details’.  

 
Als je deze optie aanvinkt, krijg je alle mogelijke details te zien (‘screentext 
small, medium en large’).  

 
Via de knop ‘toon lege rubrieken’ kunt u dit uit zetten en dan worden alleen 

gevulde rubrieken getoond 
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5.3.4 Tabellen 

In het tabblad ‘Tabellen’ is het mogelijk om informatie omtrent databases, 
tabelomschrijvingen inzichtelijk te maken en te bekijken welke tabellen of 

tabelomschrijvingen bij welk datamodel horen.  
Er zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals ‘dtb’, ‘schema’, 
‘tabel’ of ‘tabelomschrijving’. 

 
In dit voorbeeld gebruiken we de Makelaar als database, dus dan vullen we 

‘makelaar’ in bij dtb. Misschien wilt u extra inzicht in de veld- en 
tabelomschrijvingen van tabel ‘GMSPRSM00’. Vul dat dan in bij tabel.  

 
 
Daarna kiest u welke sortering u toe wilt passen, bijvoorbeeld op ‘database’, 

‘schema’, ‘tabel’ of ‘tabeloms.  
 

Druk daarna op ‘zoeken’. In het scherm eronder wordt een overzicht getoond. 
 
 

Onder het scherm ‘Tabellen’ is het ook mogelijk om de gerelateerde gegevens 
met deze tabellen te tonen, namelijk ‘datamodel’. Hier vindt u van de gevonden 

tabellen het bijbehorende datamodel.  
Daarin staat ook een omschrijving van de tabel en van de velden. 
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5.3.1 Details 

Bij de overzichtsschermen zijn er ook detailschermen te openen, via ‘toon 
details’.  

 
Als je deze optie aanvinkt, krijg je alle mogelijke details te zien. 

 
Via de knop ‘toon lege rubrieken’ kunt u dit uit zetten en dan worden alleen 

gevulde rubrieken getoond. 
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6 BROCHURE MYEXPORTS ONTLADINGEN  

Naast de hierboven beschreven producten bieden we ontladingen aan voor onze 
klanten. Denk hierbij specifiek aan ontladingen ten behoeve van conversies, 

eenmalige inleesacties e.d.  
Wij kunnen gegevens uit uw applicatie samenstellen en ontladen naar ieder 
gewenst bestandsformaat. 

 
Bijvoorbeeld: 

1. Ontladen van de belasting-, innen, middelen, kadaster-, heffen-, 
waarderen gegevens uit CiVision SAP naar csv- en/of Oracle. 

2. Ontladen van bijlagen en notities van zakenpartners uit CiVision Innen 

naar csv-formaat en bijlagen in een lokale directory. 
3. Ontladen van gescande facturen uit SAP CiVision Middelen naar een lokale 

directory. 
4. Ontladen van specifieke exportformaten van gegevens ten behoeve van 

derde partijen. 

 
Ontladingen kunnen altijd los worden afgenomen. Neem contact met ons op voor 

verdere informatie over bijvoorbeeld tarieven.  
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7 BROCHURE MYEXPORTS MONITOR 

7.1 Algemeen 

De MyExports Monitor is geschikt voor zowel een Makelaarsuite met Oracle als 
een Makelaarsuite met PostgreSQL. 

Het is aan te bevelen dat deze tool op de beheerserver van de gemeente wordt 
geplaatst. De tool kan een beheertool als Nagios van de noodzakelijk informatie 

voorzien, waardoor de technische beheerders bij mogelijk aankomende 
problemen preventief met de desbetreffende gebruikers en/of 

applicatiebeheerder contact op kan nemen. 
 
Er zijn 2 doelgroepen, te weten: 

1) De Functionele applicatie-/gegevensbeheerder(s). 
2) De technische beheerder(s) met Nagios ten behoeve van proactief beheer. 

7.2 Mogelijkheden van de MyExports Monitor 

7.2.1 Tellingen berichten 
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7.2.2 Niet verwerkte berichten 

 

7.2.3 Selecteren berichten 
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7.3 CGS 
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7.4 Database-informatie  

7.4.1 Users 

 

7.4.2 Tabellen 
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7.4.3 Grootte database 

 

7.5 Certificaten 
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7.6 Nagios 

 
 

 
 

 

 



 

33       
 

8  ALGEMEEN 

8.1 Helpdesk/instructie 

Via teamviewer, Bomgar, Microsoft teams, Citrix en/of Skype ondersteunen we u 
actief bij het gebruik van de verschillende MyExports producten. Deze 

helpdeskactiviteiten zijn inbegrepen in de huurprijs. 
Ondersteuning vraagt u aan via helpdesk@myexports.nl of u dient een melding 

in via www.myexports.nl of u neemt telefonisch contact met ons op.  
 

8.2 Dienstverlening MyExports 

De dienstverlening van MyExports bestaat uit een aantal aspecten. Om te 
beginnen richten we rapporten in op basis van de tabellen in de MyExports 

database. 
Tegelijkertijd breiden we de functionaliteit uit door het ter beschikking stellen 
aan alle klanten van de door ons en door klanten zelf gemaakte rapportages en 

overzichten. 
Bij onze dienstverlening hoort uiteraard ook het installeren van de benodigde 

(open source) software. We configureren databaseverbindingen en we 
configureren de uit te voeren taken in de schedular. 
We leggen uit hoe MyExports te gebruiken is en ondersteunen de gebruiker via 

een professionele helpdesk. Ten slotte houden we u op de hoogte van de 
nieuwste toepassingen en wijzigingen.  

8.3 Commerciëel 

Het belangrijkst punt is dat wij de klant écht willen ondersteunen, bijvoorbeeld 
bij het optimaliseren van de rapportages voor de klant.  

Wat wij verder doen, is rapportages uitbreiden. Op dit moment ontsluiten we al 
zo’n 50 applicaties, waarvan vrijwel alle databases van PinkRoccade , plus de 

persoonsgegevens van Key2Burgerzaken en DDS, de persoonsgegevens van 
onder andere GouwIT, Decos, Squit, GWS4ALL, HBA en de BAG van Vicrea, 
financiële gegevens van Key2Finance, FMS, CiVision Middelen. Dat zijn we steeds 

verder aan het uitbreiden. We willen dit zo breed mogelijk maken, zodat klanten 
ook echt de mogelijkheid krijgen hun data over applicaties heen te ‘vergelijken’ 

of te  ‘linken’, ongeacht de leverancier.  
 

8.4 Technische specificaties 

De installatie van de MyExports  is eenvoudig en verloopt via inbellen met 
Teamviewer, Bomgar, Citrix of een andere door u gebruikte inbelvoorziening.  

Het betreft plaatsen van een directory met de dienstverleningsproducten en de 
bijbehorende configuraties. De instellingen worden door ons aangelegd. 
De export- en importprogrammatuur zijn open source programma’s in Java, die 

gebruik maken van jdbc connecties. Het voordeel hiervan is dat er geen extra 
cliënt programmatuur geïnstalleerd hoeft te worden. 

mailto:helpdesk@myexports.nl
http://www.myexports.nl/
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Verder zijn er enkele Windows 32- of 64-bits programma’s voor het instellen van 

allerlei settings, voor het maken en distribueren van de benodigde parameters 
voor de exports. En voor de browserapplicaties MyExports Archief, Datamodel, 

Statistiek, Monitor en Raadplegen een windows 64-bits programma (.jar) dat in 
de services geplaatst kan worden.  
De instellingen worden de eerste keer door ons gezet. Nadien hoeft er dan niets 

meer gewijzigd te worden omdat de exporttaken via de batch verlopen. 
Als configuratie bevelen we een applicatieserver met minimaal Windows server 

2012 of hoger aan, 64-bits en 8 Gb intern geheugen. Verder minimaal 50 Gb 
vrije ruimte (werkruimte) op de harddisk. De programmatuur is ongeveer 5 Gb 
groot.  

Voor de database adviseren we een afzonderlijke database ( mag op de 
applicatieserver maar ook op een andere (database)server staan) met voldoende 

ruimte (50 Gb). Er zijn geen specifieke componenten vereist dus de eenvoudigste 
databasevariant zou voldoende moeten zijn. 
Voor de databases adviseren we Archive logging uit te zetten, omdat de data 

dagelijks vernieuwd wordt. Bij een archief wordt het niet meer vernieuwd, dus 
ook daar niet nodig. 

De desbetreffende databases kunnen door ons worden aangemaakt. Desgewenst 
kan het databasescript voor het aanmaken van het schema in de database 

verstrekt worden samen met de documentatie voor het maken van de MyExports 
database in uw omgeving. 
Voor het kunnen ontsluiten van de gegevens van databases moeten we kunnen 

beschikken over Users op de databases met minimaal leesrechten voor het 
kunnen lezen van de databases. Ook het wachtwoord van de users moet dan 

bekend zijn. 
Voor MyExports Basis (batch programmatuur en service) wordt gebruik gemaakt 
van Windows programmatuur. 

 
De software van MyExports Archief, Datamodel, Statistiek, Monitor en 

Raadplegen draait in de browser. Voor de browserprogrammatuur is een 
applicatieserver noodzakelijk. De server waarop de software staat moet namelijk 
benaderbaar zijn via de browser voor wat betreft het lokale intranet.  

Vandaar dat bij voorkeur voor MyExports geadviseerd wordt een eigen server 
aan te maken. Op die server kunnen alle myexports producten worden geplaatst. 

De database van MyExports kan uiteraard wel op een andere (database)server 
staan. 
Bij de browser moet er ook nog een gesigned certificaat gemaakt worden (wij 

hebben een p12 nodig) zodat de browser geen meldingen meer geeft. Dit is een 
vereiste van de browsers. De naam van de server moet overeenkomen met de 

CN-name van het certificaat. 
 
Voor MyExports Archief, Datamodel, Statistiek, Monitor en Raadplegen geldt dat 

deze browserenabled zijn. Er zijn geen webservercomponenten vereist.  
De toegestane browsers zijn Google Chrome, Firefox en Microsoft Edge. 

MyExports Archief, Raadplegen en Datamodel werken niet met de (niet meer 
door Microsoft ondersteunde) oude Internet Explorer. 
 

Alle applicaties kenen ook de mogelijkheid om met LDAP-users in te loggen.  
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8.5 Database 

MyExports kent een eigen database (of schema) met geïmporteerde gegevens 
vanuit verschillende applicaties. MyExports kent twee smaken: Oracle en SQL 

Server. Voor MyExports Archief en MyExports Datamodel hebben we nog een 
derde database: SQLite. Dit is een lokale gratis database die geen installatie 
kent.  

Het database(schema) van MyExports Basis bevat de meest gebruikte gegevens 
vanuit diverse bronnen (o.a. uit de databases van alle gemeentelijke 

leveranciers). 
Het database(schema) is zelf dé bron voor het verzamelen, samenvoegen, 
vergelijken en analyseren van gegevens. De gegevensbeheerder wordt hiervoor 

uitgerust met een gegevensmanager. Deze bevat ook diverse functies voor 
vereenvoudigd exporteren naar nieuwe formaten met de door hen geëiste 

structuren en inhoud. 
 
U heeft al een datawarehouse? Geen probleem. MyExports is hierop voorbereid. 

U kunt de imports die normaal in het database(schema) worden geïmporteerd 
importeren in uw eigen datawarehouse. Zo voorkomt u dubbele opslag en extra 

onderhoud maar u profiteert wel van de gecontroleerde imports die door 
MyExports in uw datawarehouse worden verwerkt. Daar bestaat ook het 
leeuwendeel van het werk uit: er voor zorgen dat de tabellen uit de 

brondatabases correct worden geconverteerd naar eenvoudig en praktisch te 
gebruiken tabellen in uw datawarehouse. U kunt de tabellen importeren die u 

nodig denkt te hebben en deze verder naar eigen wens gebruiken. 

8.6 Team 

Het team van MyExports bestaat momenteel uit een 5-tal medewerkers. De 

MyExports producten zijn eind 2014 gestart als een samenwerking tussen Henk 
Koops en Hennie Jussen, bij elkaar ruim 58 jaar ervaring bij PinkRoccade. Verder 

werken we samen met Pepperflow en de Dutch Delta Group. Vanwege de groei is 
MyExports BV in 2020 gestart en deze zet de activiteiten van Jussen Ict en 
HTwice voort vanuit een nieuw bedrijf. Continuïteit is daarom volledig 

gewaarborgd. 
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9  AANBEVELINGEN 

 
 

 
 

“De afgelopen jaren heb ik met veel plezier regelmatig met Henk Koops 

gewerkt. Zo heeft Henk bij de gemeente Diemen de mutatieberichtgeving van 

de makelaar suite naar o.a. GouwIt voor ons ingericht, maar ook de 

testomgeving opgebouwd en getest. In het jaar daarop zijn we een 

samenwerking aangegaan met de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel. Deze 

infrastructurele wijziging heb ik samen met Henk doorlopen.  Het is erg 

prettig te werken met Henk omdat hij veel kennis van zaken heeft, maar ook 

wanneer nodig op zoek gaat naar juiste informatie en waar ik elke keer weer 

blij van word, hij reageert altijd snel!” 

 

Marian Bolijn, DUO+ 

 

Wij maken gebruik van MyExports Archief voor CiVision Middelen. De kracht van 

MyExports als leverancier zit in de snelheid van reactie en oplossing problemen. 

Ik moet zeggen dat de (enthousiaste) referenties volledig  

waar zijn gemaakt. Mijn dank en complimenten hiervoor. 

 
Freddy Dekker, gemeente Montferland 

Sinds kort maakt de gemeente Haren gebruik van de tool MyExports van Jussen ICT. 

Als Makelaarsuite beheerder vind ik het, van wat ik tot nu toe heb gezien een handige 

tool. Zeker om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de gegevens van de diverse bron 

applicaties. De samenwerking met Jussen ICT Is zeer goed. Uit de organisatie kwam 

er al heel snel vragen die, op dat moment, buiten My exports vielen en deze zijn zeer 

snel opgepakt. Het betrof hier het openbaar maken van de WOZ waarden en aanvraag 

parkeervergunningen via de website. Ik vermoed dat wij vaker gebruik gaan maken 

van de expertise van Hennie Jussen en Henk Koops. Kortom: heel tevreden. 

 
Karin de Vroedt, MKS beheerder, gemeente Haren 

 

We waren op zoek naar een tool om op kwaliteit te kunnen sturen. We hebben gekozen voor MyExports omdat 

in deze tool de standaardoverzichten en de ETL-oplossing is samengevoegd. Overzichten zijn makkelijk aan te 

passen aan de wensen van de gebruiker. Vragen en wensen worden snel opgepakt. Hennie en Henk staan ook 

zeker open voor suggesties en aanpassingen van onze kant. Ook is hulp op onze locatie geen probleem voor 

hen. Ondanks dat MyExports nog volop uitgebreid en aangepast wordt naar aanleiding van onze wensen, zien 

we nu al veel voordelen ten opzichte van andere soortgelijke pakketten. Kortom: we zijn heel tevreden over het 

pakket en de samenwerking.  

 

Aly Kuik en Bea Bos – MKS beheerders gemeente Koggenland en Medemblik 
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“Voor ons Klant Contact Centrum (KCC) en het digitaal loket voor de burgers levert de gemeente Assen een aantal 

gegevens waaronder inzage in de gemeentelijke belastingen. 

Deze gegevens werden voorheen door ons zelf uit het belastingpakket HIS4ALL (Centric) via een eigen ETL 

proces  getransporteerd naar het Dimpact gegevensmagazijn. 

Dit jaar is de gemeente Assen overgestapt naar een nieuw belastingheffingenpakket Civision Innen van Pink Roccade. 

Dit is een vrij complex systeem en de kennis intern daarvoor was niet aanwezig. 

Daarbij draait het belastingen pakket ook nog eens buiten het domein van de gemeente Assen. In verband met 

“Samenwerking Drentse AA” draait dit systeem bij de gemeente Aa & Hunze. 

We hebben toen contact gezocht met het bedrijf JussenICT dat gespecialiseerd is in het ontsluiten van diverse gegevens 

uit de verschillende bronsystemen waaronder Civision Innen.  Daarnaast hebben zij ook veel ervaring met het leveren 

van de basisgegevens voor de Atos e-suite van het Dimpact gegevensmagazijn. 

Na een aantal gesprekken met JussenICT heeft het bedrijf een perfecte maatwerkoplossing  voor de gemeente Assen 

gemaakt die zowel voor de gemeente Assen als de gemeente Aa & Hunze past binnen het ICT beleid. 

In samenwerking met zowel ICT- Assen , ICT-Aa & Hunze als onze Gegevensbeheer en Informatieverstrekking (G&I) 

afdeling, hebben we dit gezamenlijk in een korte termijn kunnen realiseren. 

Wij zijn erg tevreden met de oplossing en ondersteuning die het bedrijf heeft geleverd tijdens de implementatie. 

Daarnaast ervaren we ook een prettige en professionele samenwerking met het bedrijf. 

Al met al een aanbeveling en tevens een verlengstuk van de organisatie om uw informatievoorziening op orde te 

brengen.”     

       

Jurgen Hiariej, gemeente Assen 

 

 

Jurgen Hiariej, gemeente Assen 

“De samenwerking met Jussen ICT verloopt heel 

goed. 

De Installatie van My exports is soepel verlopen. 

Op vragen en wensen wordt snel gereageerd door 

Hennie. In relatief korte tijd hebben we een 

behoorlijke uitbreiding kunnen realiseren van data 

voor de vulling van het Dimpact medewerkerportaal. 

Binnenkort ga ik aan de slag met de 

controlemogelijkheden uit My-exports.” 
 

Johan Smidt, gemeente Coevorden 

 

“Dutch Delta Group ondersteunt meer dan 100 gemeenten bij het beheer en de 

monitoring van de ICT-infrastructuur, het applicatielandschap en 

gegevensmanagement. Op het gebied van gegevensmanagement maken zij gebruik 

van de diensten van Henk Koops van HTwice. 

Met zijn kennis van de Makelaarsuite en gegevensmanagement in het algemeen is 

Henk voor onze organisatie een grote meerwaarde”, aldus Joris van Heesch, Manager 

van Dutch Delta Group. “We vullen elkaar echt aan in de markt. Onze dienstverlening 

gekoppeld aan de tools van HTwice zorgt ervoor dat wij onze klanten goed kunnen 

bedienen. Zo brengen we met het DDG Monitoring Systeem snel en eenvoudig 

inconsistenties in gegevens aan het licht. Het contact met Henk ervaren wij als zeer 

prettig. Hij is wekelijks bij ons op locatie aanwezig en is daarnaast altijd bereikbaar 

voor vragen, zodat we snel kunnen schakelen”, zegt Joris van Heesch.” 

 
Joris van Heesch, Dutch Delta Group 
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Bij de controle van de jaarrekening wil de accountant graag de afloop van de 

openstaande vorderingen per balansdatum 31-12 weten. 

Om aan deze vraag te voldoen werd in het verleden meerdere rapportages 

gedraaid en opgenomen in het balansdossier. We hebben MyExports 

gevraagd de gegevens uit deze rapportages te combineren in een nieuw 

rapport op totalen en detail. In deze nieuwe rapporten staan zowel de 

openstaande posten peildatum 31-12 én de afloop van deze posten in het 

nieuwe jaar. Op deze wijze kunnen we op een snelle en eenduidige wijze 

aantonen welke van de opgenomen balansposten per heden nog openstaan. 

Zo bouwt MyExports in overleg met ons voortdurend aan optimale 

rapportages betreffende belastingen. 

 

Jan de Graaf, Drentsche Aa 

 

“Wij hebben gekozen voor de oplossing MyExports (module Reisdocumenten) 

t.b.v. het generen van een .csv bestand. Dit bestand word gebruikt als 

samenvoegbestand om een PDF/A document in het berichten portaal – 

Mijnoverheid te genereren, welke de burger als mailing in zijn 

berichtenbox  van Mijnoverheid.nl ontvangt. Bij het maken van deze PDF/A is 

veel ondersteuning vanuit Hennie geweest v.w.b. het ophalen en de opmaak 

van de gegevens uit de iSeries database. De verschillende wijzigingen 

werden snel opgepakt en verwerkt. Hierdoor konden wij in een kort 

tijdbestek het sjabloon opleveren. Dit getuigt van een professionele aanpak 

bij Hennie. 
 

Rick Ruimveld, gemeente Schagen 
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10  NIEUWS 

 
Pepperflow legt hand op etl-tooling MyExports 

 
 
8 juli 2020 11:37 | Rik Sanders 

 

Topic Overheid 

 

 

 
 
Procesondersteuner Pepperflow heeft de etl (extraction, transformation & load)-
tooling betreffende financiële ontsluiting van het bedrijf MyExports overgenomen. 
Pepperflow gebruikte deze tooling al voor het ontsluiten van financiële data in zijn 
connector. Het softwarebedrijf uit Katwijk wil de oplossing nu integreren in zijn 
bedrijfsvoering en verder ontwikkelen voor zijn klanten die vooral uit de lokale 
overheid komen. 

Pepperflow levert een software-as-a-service-oplossing voor het ondersteunen van 

informatieprocessen zoals planning & control, informatieveiligheid en 

projectportfoliomanagement. Het softwarebedrijf heeft met name een sterke positie 

op de gemeentelijke markt in Nederland. Sinds eind vorig jaar is het ook actief in 

België. 

https://www.computable.nl/auteur/sanders/262386/artikelen.html
https://www.computable.nl/overzicht/topics/1277202/overheid.html
https://www.computable.nl/overzicht/topics/1277202/overheid.html
https://www.computable.nl/img/56/91/org_org/5691856.jpg
https://www.computable.nl/img/56/91/org_org/5691856.jpg
https://www.computable.nl/img/56/91/org_org/5691856.jpg
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MyExports uit Tilburg is specialist in het ontsluiten van data en databronnen. Het 

bedrijf, opgericht door twee oudgedienden van Pinkroccade Local Government 

(Hennie Jussen en Henk Koops), helpt gemeentes met het ontsluiten van gegevens 

uit de databases van applicaties voor onder meer burgerzaken, de BAG 

(Basisregistratie Adressen en Gebouwen), het sociale domein, financiële pakketten 

en zaaksystemen. Ook levert MyExports functionaliteit om rapportages te maken 

over de consistentie van gegevens in applicaties en voor exports naar oplossingen 

van andere bedrijven waaronder Dimpact en Pepperflow. 

Met Pepperflow bestaat er sinds 2016 een samenwerking waarbij MyExports dus etl-

tooling levert waarmee financiële data aan de hand van de Pepperflow Connector 

worden ontsloten. Inmiddels werken ruim vijftig gemeenten met dit koppelvlak. Om 

het groeiend aantal klanten beter te kunnen bedienen en om de continuïteit van de 

etl-tooling geheel te waarborgen heeft Pepperflow de oplossing overgenomen van 

MyExports. 

Het bedrijf verwacht zo meer mogelijkheden te krijgen om te acteren op wensen van 

klanten. Er kan nu binnen Pepperflow kennis en expertise worden ontwikkeld om de 

etl-tooling verder te onderhouden en te verbeteren. MyExports-oprichters Jussen en 

Koops spelen hierbij een adviserende rol.   

Pepperflow wil de komende jaren een koppelvlak ontwikkelen dat grotere 

meerwaarde biedt op het gebied van data-uitwisseling tussen verschillende 

bronsystemen. Op basis van de geïntegreerde data is dan in Pepperflow een visuele 

weergave op een dashboard te presenteren waardoor de eindgebruiker een duidelijk 

beeld heeft van wat er binnen zijn of haar organisatie speelt. 

 


