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Overzicht Monitoring Portal (fase 4-2) 
 

Aanmelden 
De website: http://monitoring.ithodaalderop.nl/ 
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Beginscherm 
Na aanmelden ziet men direct de details van één adres/woning. De inhoud van dit scherm is afhankelijk 

van de installatie in de woning. 

 

Taal 
In de blauwe bovenbalk is een vlag zichtbaar. Klik op de vlag om te kiezen tussen Nederlands of Engels. 
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Details per adres (woning) 

Temperatuur en warm tapwater 

 

Gegevens in blok “Temperatuur”: 

1. Ingestelde temperatuur in getal en boog met wijzer. 

2. Gemeten temperatuur alleen getal. 

3. Timestamp van meest recente update. 

 

Gegevens in blok “Warm tapwater”: 

1. Warm water verbruik 

2. Timestamp van meest recente update. 

 

Daarbij staat een toelichting van de gebruikte kleuren bij ingestelde temperatuur en warmwaterverbruik: 

de kleuren geven aan in hoeverre de bewoner “goed”, “twijfelachtig” of “slecht” bezig is met 

duurzaamheid, energieverbruik e.d. 

Extra toelichting wordt gegeven als de muis op het vraagteken       wordt gezet (zogenaamde “mouse 

over”). 
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Grafiek gemeten temperaturen 

Door op het          symbool (naast het vraagteken       ) te klikken wordt de onderstaande grafiek getoond. 

 

 

Gegevens in grafiek, over geselecteerde periode (maand of jaar): 

1. Ingestelde temperatuur. 

2. Gemeten binnentemperatuur. 

3. Gemeten buitentemperatuur (mits sensor aanwezig, anders wordt deze niet getoond). 

Met “Vorige” of “Volgende” kan een andere periode geselecteerd worden. 

Met de checkboxes kunnen grafieken “aan” of “uit” gezet worden, de grafieken schalen automatisch. 
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Energie 
In het blok “Energie” worden de waarden getoond van: 

- Opwekking en verbruik 

- Energienet en het stroomnet 

 

Vanaf 

De waarden die in het blok “Energie” getoond worden, zijn van een bepaalde periode. Standaard worden 

de waarden vanaf oplevering getoond.  

Klik op de checkbox bij “Datum”, kies de gewenste periode en klik op “Opslaan”. De waarden zullen 

wijzigen en tonen dan de waarden van de geselecteerde periode. 

 

 

Let op: de geselecteerde periode geldt voor zowel “Opwekking en verbruik” als “Uw energie en het 

stroomnet”. 

 

Opwekking en verbruik 

In het blok “Opwekking en verbruik” worden de waarden getoond in de geselecteerde periode. De 

naamgeving van de waarden spreekt voor zich. 
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of 

 

 

Een positief totaal betekend dat er meer energie is opgewekt dan verbruikt. 

Een negatief totaal betekent dat er meer energie is verbruikt dan opgewekt. 

Extra toelichting wordt gegeven als de muis op het vraagteken       wordt gezet (zogenaamde “mouse 

over”). 

 

Let op: afhankelijk van de installatie worden sommige waarden wel of niet getoond. Voor het tonen van 

alle waarden zijn pulstellers en een slimme meter noodzakelijk.  
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Grafiek energie installatie 

Door op het          symbool (naast het vraagteken       ) te klikken wordt de onderstaande grafiek getoond. 

 

 

Gegevens in grafiek: 

1. Door installatie opgewekte energie van de afgelopen 12 hele maanden. 

2. Door installatie verbruikte energie van de afgelopen 12 hele maanden. 

Gegevens in tabel spreken voor zich. 

De grafiek heeft een zogenaamde “mouse over” functionaliteit. Als u  met de muis over de lijn van de 

grafiek beweegt, wordt de waarde weergegeven. 

Met de checkboxes kunnen grafieken “aan” of “uit” gezet worden, de grafieken schalen automatisch. 

Met “Vorige” of “Volgende” kan een volgende of vorige periode geselecteerd worden.  



 
  

Monitoring Portal  

Korte handleiding – MP fase 4-2 - bewoner Blad : 9/14 
 

 
 

Uw energie en het stroomnet (afhankelijk van installatie) 
Opmerking: deze informatie is alleen zichtbaar als er een slimme meter is geïnstalleerd. 

  

 

Extra toelichting wordt gegeven als de muis op het vraagteken       wordt gezet (zogenaamde “mouse 

over”). 

 

Grafiek energie slimme meter (afhankelijk van installatie) 

Opmerking: deze informatie is alleen zichtbaar als er een slimme meter is geïnstalleerd. 

Door op het          symbool (naast het vraagteken       ) te klikken wordt de onderstaande grafiek getoond. 

De onderstaande grafiek geeft de energie weer over een jaar. De getoonde waarde is de waarde van dat 

moment, de datum in de grafiek. 
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Gegevens in grafiek, relatief over geselecteerde periode: 

1. Geleverde energie aan het net van de afgelopen 12 hele maanden. 

2. Verbruikte energie van het net van de afgelopen 12 hele maanden. 

De grafiek heeft een zogenaamde “mouse over” functionaliteit. Als u  met de muis over de lijn van de 

grafiek beweegt, wordt de waarde weergegeven. 

Met de checkboxes kunnen grafieken “aan” of “uit” gezet worden, de grafieken schalen automatisch. 

Met “Vorige” of “Volgende” kan een volgende of vorige periode geselecteerd worden.  
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Rapportage 

Grafiek 
Bij de diverse grafieken is het mogelijke om een CSV-bestand te van de grafiek op te slaan. Rechtsboven 

de grafiek staat de link “CSV”. Door op deze link te klikken wordt van de getoonde grafiek een CSV-

bestand gemaakt. 

Dit bestand wordt automatisch gedownload en opgeslagen op de computer. 

Adres(sen) 
De rapportage wordt in de vorm van een CSV-bestand beschikbaar gesteld. Het CSV-bestand kan daarna 

verwerkt worden tot een eigen rapport. 

Enkel adres – bewoner 

Een bewoner kan een rapport laten genereren van het woonadres. 

 

Klik op “Rapport” en er verschijnt een ‘pop-up’.  

 

Kies “Oplevering” voor een rapport sinds oplevering (ofwel vanaf eerste moment dat er gegevens 

beschikbaar zijn)  of kies “Startdatum” en  om een periode te selecteren.  

In geval van “Startdatum”, kies eerst een datum, door deze in te typen of door gebruik te maken van de 

datum-selectie-box. Kies daarna de periode, maand of jaar. 
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Klik daarna op  “Volgende”.  

Nu verschijnt een ‘pop-up’ om het emailadres in te vullen waar het rapport naar toe gestuurd moet 

worden. Vul een geldig emailadres in en klik op “Versturen”.  

 

Daarna verschijnt er een ‘pop-up’ dat het rapport verstuurd gaat worden. Klik op “OK” om dit af te 

sluiten. 
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Informatie in het rapport “Oplevering” 

De volgende gegevens zijn opgenomen in het rapport “Oplevering”: 

• Adres 

• Datum laatste meting duurzame en verbruikte energie 

• Meterstand opgewekte duurzame energie (kWh) 

• Meterstand verbruikte energie installaties (kWh) 

• Datum laatste meting slimme meter 

• Meterstand verbruikte energie van het net (kWh) 

• Meterstand teruggeleverde energie aan het net (kWh) 

• Huishoudelijk verbruik (kWh) 

Let op: indien bepaalde gegevens niet aanwezig zijn zullen de kolommen leeg blijven en ook kolommen 

die hieruit worden berekend zullen niet ingevuld worden. 

 

Informatie in het rapport “Startdatum” 

De volgende gegevens zijn opgenomen in het rapport “Startdatum”: 

• Adres 

• Startdatum gegevens opgewekte duurzame energie 

• Einddatum gegevens opgewekte duurzame energie 

• Meterstand opgewekte duurzame energie op startdatum (kWh) 

• Meterstand opgewekte duurzame energie op einddatum (kWh) 

• Opgewekte duurzame energie tijdens deze periode (kWh) 

• Startdatum gegevens verbruikte energie installaties (hulpenergie) 

• Einddatum gegevens verbruikte energie installaties (hulpenergie) 

• Meterstand verbruikte energie installaties (hulpenergie) op startdatum (kWh) 

• Meterstand verbruikte energie installaties (hulpenergie) op einddatum (kWh) 

• Verbruikte energie installaties (hulpenergie) tijdens deze periode (kWh) 

• Startdatum gegevens slimme meter 

• Einddatum gegevens slimme meter 

• Meterstand verbruikte energie van het net op startdatum (kWh) 

• Meterstand verbruikte energie van het net op einddatum (kWh) 

• Door het elektriciteitsnet geleverde energie tijdens deze periode (kWh) 

• Meterstand teruggeleverde energie aan het net op startdatum (kWh) 

• Meterstand teruggeleverde energie aan het net op einddatum (kWh) 

• Aan het elektriciteitsnet geleverde energie tijdens deze periode (kWh) 

• Huishoudelijk verbruik deze periode (kWh) 

• Gegevens warmtepomp startdatum 

• Gegevens warmtepomp einddatum 

• Indicatief warm water verbuik per dag (liter) 

De volgende gegevens in dit rapport zijn bedoeld voor EPV rapportage: 
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• Jaarlijks op te wekken duurzame energie voor installaties (hulpenergie) (kWh) 

• Jaarlijks op te wekken duurzame energie voor warm water (kWh) 

• Jaarlijks op te wekken duurzame energie voor installaties (totaal) (kWh) 

• Jaarlijks op te wekken duurzame energie voor huishoudelijk gebruik (kWh) 

• Jaarlijks op te wekken duurzame energie (totaal) (kWh) 

• Opgewekte duurzame energie afgelopen 12 maanden (kWh) 

• Opgewekte duurzame energie voor installaties afgelopen 12 maanden (kWh) 

• Opgewekte energie voor huishoudelijk verbruik afgelopen 12 maanden (kWh) 

• Verbruik boven de EPV bundel afgelopen 12 maanden (kWh) 

Let op: indien bepaalde gegevens niet aanwezig zijn zullen de kolommen leeg blijven en ook kolommen 

die hieruit worden berekend zullen niet ingevuld worden. 

 

Opmerkingen: 

• Het huishoudelijk verbruik is een zo goed mogelijke benadering maar is afhankelijk van de 

beschikbaarheid van andere gegevens in het rapport. Als er te weinig gegevens beschikbaar zijn 

om het huishoudelijk verbruik te berekenen, dan wordt dan in het rapport aangegeven. 

• De start- en einddata kunnen per apparaat verschillen in geval van niet beschikbaar zijn van de  

gegevens (bijvoorbeeld bij communicatie storing, uitval apparaat). 

 

Tips 
• Toets F5 (eventueel een aantal maal) als de website na een tijd blijft hangen op “wapperend ID 

logo” en het overzicht van adressen niet zichtbaar wordt. 

• Gebruik webbrowser Chrome (voorkeur) of anders Edge of Firefox. Internet Explorer wordt niet 

ondersteund. 

==//== 


