Respons Events Insights
Tutorial

Juni 2022

1

INHOUD

1. Inleiding .................................................
2. Toegang .................................................
3. Selectiemogelijkheden Events Insights .
4. Weergavemogelijkheden Events Insights
5. Exporteren van gegevens ......................

2
2
5
7
11

2

1. Inleiding
Respons Events Insights biedt toegang tot diverse dataverzamelingen: sportevenementen, G50 gemeenten & evenementen, festivals & concerten, beurzen,
Top 100 evenementen en ‘ All Events’. Festivals en concerten zijn in de nieuwe
opzet samengevoegd in één pakket. Alle dataproducten van Respons (Monitoren &
Events Insights) zijn volledig online beschikbaar via het ‘Mijn Respons’ dashboard
en persoonlijke inlog
Events Insights is de opvolger van de oude ‘monitor online’. Het is een gebruikersvriendelijke omgeving. De functionaliteiten uit de vorige databases zijn allemaal
nog beschikbaar. Ook kan informatie nog steeds eenvoudig worden geëxporteerd
naar Excel. Mede op basis van input van onze abonnees zijn er allerlei nieuwe
selectie- en weergavefunctionaliteiten toegevoegd. Zo kunnen er geografisch
(kaart) selecties en weergaven worden gemaakt en je kunt selecties in grafiekvorm
direct in je eigen rapportages plaatsen. Events Insights biedt informatie over de
afgelopen 5 jaren + de 2 coronajaren (totaal 7) tot en met lopend jaar. De gegevens
over het huidige jaar worden continu bijgewerkt.

2. Toegang
Abonnees krijgen met een inlog via ‘Mijn Respons’ toegang tot één of meerdere
Events Insights-databases. Dit is afhankelijk van je abonnement. Op onze website
respons.nl krijg je toegang tot de pagina ‘Mijn Respons’. Als je via de knop naar de
inlogpagina gaat kun je via je persoonlijke gegevens inloggen. je komt vervolgens
op het nieuwe dashboard waar al onze dataproducten zichtbaar zijn. Voor de grijs
gekleurde onderdelen heb je geen abonnement, de volledige gekleurde
onderdelen zijn onderdeel van je abonnementen en aanklikbaar.
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Na inlog kom je direct in het ‘snelkeuze’- menu van de betreffende online
database. Als je geen keuze maakt, druk je gelijk op ‘Zoeken’.
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Het Events Insights-scherm bestaat links uit het selectiemenu (zwarte deel) en
rechts uit het resultatenscherm. Standaard weergave is in kolommen (tabel), met
onderstaande knoppen ga je naar de grafische weergave en naar de (interactieve)
kaart.
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3. Selectiemogelijkheden Events Insights

Via het ‘vrij zoeken’ boven in de balk, zoek je in alle velden en in alle jaren. Zoeken
gaat leestekens “zoekwoord/zoekwoorden” of met *woord/deel van het woord*.
Selectiemenu
Het maken van selecties is dynamisch, je hoeft niet eerst terug naar het
selectiescherm, maar selecties ‘as you go’ aanpassen. Dus je kunt bijvoorbeeld
eerst kiezen voor het jaar 2019 en de selectie daarna verfijnen met de keuze naar
vorm (o.a. festivals, publieksbeurzen) en bijvoorbeeld de plaatsen Utrecht, Zwolle
en Zaandam. Het is dus mogelijk om allerlei zoekcombinaties te maken. Het
systeem geeft daarbij telkens aan hoeveel evenementen per categorie (o.a. type,
plaats, jaar) er zijn.
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Selectiemenu

Toelichting


















Zoeken op datum werkt met ‘jaarmaand-dag’: bijv 2016-01-01 (van) –
2016-12-31 (t/m). Je kunt ook alleen
‘2016-04’ intypen, dan krijg je alle
evenementen die (ook) in de maand
april-2016 liggen.
Minimum- en maximum bezoekaantal
aangeven
Zoeken naar evenementen met een
bepaald merk als participant (sponsor of
subsidiegever).
Evenementen van een bepaalde
organisator
Evenementen op een bepaalde locatie
Zoeken in jaargangen (2015 t/m 2022)
Evenementtype: de vorm van een
evenement (zie definities Respons.nl)
Hoofdgenre/subgenre: zie
https://respons.nl/nieuws/#definities
voor een toelichting op vorm en inhoud.
Provincie/plaats: alleen de provincies en
plaatsen waar evenementen
plaatsvinden staan in de keuzelijst.
Locatietype: iedere locatie is voorzien
van een locatiecategorie, o.a.
evenementenhal, -terrein, sportcentrum
Entree: selecteren op entreeheffende of
vrij toegankelijke evenementen
Binnen/buiten: selecteren op binnen,
buiten of beiden.
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4. Weergavemogelijkheden Events Insights

De kolomweergave (zie afbeelding boven) is standaard. Events Insights biedt
echter ook grafische en kaartweergave.
Grafische weergave
Weergaveresultaten kunnen op de aspecten uit het selectiemenu direct grafisch
worden weergegeven. Het systeem biedt 3 mogelijkheden: tabel, staafdiagram en
cirkeldiagram.
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De grafieken kunnen met de ‘copy chart’ knop eenvoudig worden gekopieerd en
vervolgens in eigen documenten of presentaties worden geplaatst.
Kaartweergave
De resultaten kunnen ook op kaart worden weergegeven.
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Het is mogelijk om een bepaald gebied te selecteren op de kaart. Druk op de
navigatieknoppen en dan kom je in bovenstaande selectiemenu.

Evenementweergave
Als je op de kaart- of in de kolomweergave op een individueel evenement drukt,
dan verschijnt onderstaande detailpagina met daarop de betreffende gegevens van
dat evenement in een bepaald jaar.
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Via de knop ‘selecteer velden voor weergave & export’ kun je velden toevoegen of
verwijderen van de default set. Het is ook mogelijk om de volgorde van de velden
naar keuze te wijzigen.
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5. Exporteren van gegevens
Het selectieresultaat kan eenvoudig worden geëxporteerd naar Excel. Gebruik
daarvoor de knop

en volg de instructies.

Voor meer informatie en vragen:
Respons – Evenementen | Toerisme | Citymarketing
Pilotenstraat 66
1059 CR AMSTERDAM
tel. +31 20 345 75 54
e-mail: support@respons.nl

