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Werkinstructie – Rapportage in TEM 

In TEM is het mogelijk rapportages te maken. Er zijn standaard rapportages over: 
- Reisaanvraag 
- Voorschot 
- Declaratie 
- Facturen 

Daarnaast is er een geavanceerde rapportage mogelijkheid om gericht naar bepaalde onderwerpen of 
selecties te kijken.  

Voor rapportages is een aparte rapportage rol nodig om te kunnen rapporteren. De rol is gekoppeld 
aan een verantwoordelijkheidsgebied (afdeling, directie of ministerie). Veelal wordt de rapportage rol 
geboden via een tweede account in TEM voor alleen rapportage. 

Als voor rapportage een apart userid is gegeven worden na inloggen direct de menu opties voor 
rapportage getoond.   

 

Kies standaard rapportages 

Als de rapportage rol is toegevoegd aan een bestaand profiel moet eerst de rapportage rol  
geselecteerd worden.  

 

Voor rapportages is de rol te selecteren rechts boven in het scherm.  

 

Selecteer de rapportage rol. 
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De menu opties voor rapportage worden getoond. Kies standaard rapportages 

 

De standaard rapportages worden getoond.  

De meest gebruikte rapportages zijn: 

- DPT_3W_SETTLEMENTDETAILS   Declaraties en declaratieregels 
- DPT_3W_SETTLEMENTSUMMARY   Declaraties samengevat tot één regel per declaratie 
- DPT_3W_TRAVELREPORT   Reisaanvragen 
- DPT_3W_SETTLEMENTDETAILS_VCK Facturen en factuurregels 
- DPT_3W_SETTLEMENTSUMMARY_VCK Facturen samengevat tot één regel per factuur 
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Rapportage maken direct in het scherm of op de achtergrond 

TEM rapportages kunnen op twee manieren gedraaid worden: 
- Direct in het scherm op het moment van aanvraag 
- In de achtergrond waarna het rapport in de mail wordt toegestuurd.  

Indien het rapport direct in het scherm op moment van aanvraag is wenst wordt het verzoek direct 
gestart. Het maken van het rapport wordt gestart na indrukken van de knop “ Start verzoek”  

Als het rapport te groot is zal het worden afgebroken en wordt dit gemeld. Hiermee wordt voorkomen 
dat andere gebruikers van het systeem een slechtere performance krijgen a.g.v. draaien van 
rapportages. 

Het alternatief is draaien van het rapport in de achtergrond. De aanvraag wordt gemaakt en het 
rapport wordt op de achtergrond gemakt en via email toegestuurd. Het maken van het rapport wordt 
gestart na indrukken van de knop “Bewaren”. De selectie wordt bewaard in “ Mijn rapportage 
sjablonen” . 

 

Samenvatting rapport 

 

Selectie parameters. 
- Over welke afdeling (ministerie, dierectie, afdeling) moet gerapporteerd worden 
- Vanaf welke peildatum 
- Welke periode (vandaag, afgelopen 7 dagen, deze maand, vorige maand) 
- Welke vorm 
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Naam waaronder het rapport zichtbaar moet zijn indien het rapport wordt gemaakt in de achtergrond 
en verstuurd via email 

 

Email adres(sen) waarnaar het rapport moet worden verstuurd indien het rapport wordt gemaakt in de 
achtergrond en verstuurd via email.  

Frequentie van draaien van het rapport (dagelijks, wekelijks, elke 2e van maand, enz.  
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Toelichting op de velden 

Veld Toelichting 
  
Parameters  
Beschrijving Toelichting op het rapport en te rapporteren gegevens 
Ministerie/directie/ 
afdeling 

Afdeling, directie of ministerie waarover gerapporteerd moet worden.  
 

 
 
Zodra de eerste letters worden ingegeven wordt links een lijstje 
getoond van alle beschikbare afdelingen waarover gerapporteerd kan 
worden.   
 
Indien gekozen wordt voor een directie (level 2 cost centre) wordt 
over alle onderliggende afdelingen gerapporteerd. Het gekozen niveau 
in de structuur bepaald waarover wordt gerapporteerd.  
 

Datum Peildatum, datum ten opzichte waarvan het rapport wordt gedraaid.  
 
De datum moet gezien worden in combinatie met de te kiezen 
periode. Indien gekozen wordt voor een bepaalde datum en als 
periode de “afgelopen 7 dagen” wordt gekozen dan worden de 
afgelopen 7 dagen gerapporteerd t.o.v. de ingegeven datum. Als 1 
juni wordt gekozen als peildatum en als periode las full month dan 
wordt over heel mei gerapporteerd. 
 

Periode Selectie van de te rapporteren periode uit keuze lijst. 
 
De selectie van de periode bepaald welke reisaanvragen worden 
geselecteerd ten opzichte van de peildatum datum. Indien gekozen 
wordt als rapportagedatum de huidige dag en als selectie periode YTD 
worden alle reisaanvragen geselecteerd van 1-1 tot de 
rapportagedatum.  
 
Indien de rapportage de reisaanvragen moet tonen waarvoor geldt dat 
de vertrekdatum in de toekomst ligt kies dan een peildaum in de 
toekomst.  
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Kies daartoe “Future period” in de selectie. 
 
 

Type Uitvoer vorm 
Let op dat de tickbox “achter” de gewenste uitvoer vorm staat 
 

Deliver empty reports Ja of Nee, keuze voor Ja geeft het beste resultaat omdat hiermee ook 
lege reisaanvragen zichtbaar maakt 
 

  
Output setting  
Naam aanvraag Naam rapport ingeval van draaien in de achtergrond en aanlevering 

van het rapprt via email. Samen met de velden “Plan Produktie 
CSV”en het daar op te geven email adres en frequentie wordt het 
rapport verstuurd naar het opgegeven email adres op de opgegeven 
frequentie. Het rapport wordt dan met deze selectie bewaard onder 
“Mijn Sjablonen”.  
 

File encoding Niet in gebruik 
Default ANSI 
 

Datum formaat Niet in gebruik 
Datum formaat 
 

Aanvraag naam 
achtervoegsel 

Niet in gebruik 
Aanvulling op report naam bij batch 
 

Decimal Separator Niet in gebruik 
Decimale punt of komma, afhankelijk bij gewenste output vorm. In 
geval van xls output is een decimale komma handiger ivm optellen 
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Plan Productie CSV  
Zenden naar Email adres(sen) waar de output naar gestuurd moet worden 

 
Frequentie Keuze versturen, elk dag, einde week, 2e van de maand enz.  

 
 

Als geen keuze wordt gemaakt voor draaien van het rapport in de achtergrond wordt het resultaat 
direct getoond in het scherm. Bij grote lijsten kan dit leiden tot de melding dat het bestand te groot is 
om direct online te draaien en wordt het rapport afgebroken. In dat geval is draaien in de achtergrond  
noodzakelijk. In dit geval moet ook het segment “Plan productie CSV” ingevuld worden.  

 

Het rapport kan direct gestart worden via de knop “Start verzoek”  

Het rapport kan in de achtergrond gedraaid worden met  

Als het report gedraaid heeft volgt een schermwisseling.  

 

Aan de bovenzijde wordt de online view getoond. Klik op de blauwe tekst.  

Bij tonen op het scherm kan daarna doorgestapt worden naar bijvoorbeeld een xls download.  

 

Aan de onderzijde van het scherm wordt direct de link getoond naar de download. 
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Klik op download geeft toegang tot de download.  

 

In het voorbeeld wordt een spreadsheet gebruikt. De verdere verwerking verloopt via de xls 
functionaliteit.  
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Rapportage online, in de voorgrond, in het scherm 

 

Bij draaien van een rapport in de online, in de voorgrond worden 1) eerst de parameters opgegeven, 
dan 2) Start verzoek.  
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Rapportage draaien in de achtergrond 

 

Bij draaien van een rapport in de batch worden 1) eerst de parameters opgegeven, dan 2) de rapport 
naam waaronder het rapport herkenbaar is als het via email wordt aangeleverd, 3) email adres 
waarnaar te versturen en tijdsbestek en 4) bewaren. 

 


