
DOMIS is laagdrempelig
DOMIS maakt gebruik van een zeer een-
voudige interface. U heeft weinig tot geen 
ervaring nodig met of kennis van automati-
sering om goed met het systeem te kunnen 
werken. Hierdoor kunt u uw rapporten en 
tabellen, zonder hulp van anderen, op elk 
gewenst moment maken. 

DOMIS is leesbaar
De rapporten in DOMIS hebben een unieke 
eigenschap: alle rapporten zijn zo ont worpen 
dat ze altijd eenduidig en goed leesbaar zijn. 
U maakt ze met eigen parameters en groepe-
ringen en de leesbaarheid ervan blijft gewaar-
borgd. De rapporten kunt u genereren in PDF, 
Excel, Word of RTF formaat. 

DOMIS is maatwerk
In principe bepaalt u zelf welke rapporten, 
over welke onderwerpen, worden opge-
nomen in DOMIS. Daarnaast biedt Enserve 
een standaardpakket van rapporten.  
Dit pakket hebben wij zorgvuldig samen-
gesteld na jarenlange ervaring met  

verschillende klanten en verschillende  
woonruimteverdeelsystemen. Bij afname  
van DOMIS stellen wij samen met u vast welk 
pakket aan rapporten en definities wordt  
opgenomen om het systeem aan uw wensen 
te laten voldoen.

In DOMIS is het mogelijk om de cijfers  
binnen rapporten te laten groeperen op ver-
schillende categorieën. Zo kan bijvoorbeeld 
een rapport met de weigeringsgraad worden 
gegroepeerd per corporatie en binnen de  
corporatie op woningtype. Alles is mogelijk 
zolang de gegevens in de database van het 
woonruimteverdeelsysteem zijn opgeslagen. 
Voor de leesbaarheid van het rapport raden 
wij aan om niet meer dan twee niveaus aan  
te brengen in de groepering. 

Verder kunt u zelf de parameters opgeven 
waarmee u een rapport wilt kunnen maken. 
Denk hierbij aan de verslagperiode, het  
gebied, de corporaties of zelfs complexen.  
De voor u relevante parameters bouwen  
wij op verzoek in. 

DOMIS
DOMIS is een zeer gebruiksvriendelijk product dat u in 
staat stelt om zelf geavanceerde rapporten en tabellen  
te produceren. U bepaalt zelf de periode waarop het  
rapport of de tabel van toepassing moet zijn en de  
parameters waarop het betrekking moet hebben.  
DOMIS staat voor Digitaal Online Management Informatie 
Systeem. 

DOMIS is interactief
DOMIS is een interactief product waarmee u zelf bepaalt 
welke gegevens u gebruikt bij het maken van een rapport 
of tabel. Heeft u uw keuze gemaakt, dan zorgt het  
systeem ervoor dat het rapport of de tabel binnen enkele 
seconden op uw scherm staat. Hierdoor krijgt u snel een 
goed en actueel beeld van de woningmarkt. Bovendien 
kunt u met de draaitabellen alle achterliggende data  
eenvoudig in beeld brengen en analyseren.
 



DOMIS voor u
DOMIS is op dit moment hét management-
informatiesysteem binnen de woonruimte-
verdeling waarbij laagdrempeligheid,  
presentatie en betrouwbaarheid zijn  
gegarandeerd. DOMIS werkt met een eigen  
datawarehouse, waardoor het platform-
onafhankelijk kan worden aangeboden.  
Hierdoor is ook de implementatietijd veel 
korter dan bij andere pakketten. Vanaf het 
moment dat u uw opdracht geeft, kan  
DOMIS binnen drie tot zes weken volledig 
operationeel zijn.
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