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KYP Analytics

Met KYP Analytics krijg je continu actuele data en inzichten van jouw project. 

KYP Analytics is een extra dienst waarvoor je kan kiezen bij het activeren van het project. Heb je een KYP-

licentie? Dan mag je KYP Analytics gratis gebruiken. 

KYP Analytics is op drie manieren te bereiken: 

Via de smiley (groen of rood) op de projecttegel in jouw projectoverzicht

Via de pijl-knop rechts onderin de projecttegel

Via de smiley in het 7 knoppen menu in de planning
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KYP Factor

De KYP Factor is het getal links bovenin in KYP Analytics. Het getal kan lopen tussen de 0 en de 100 en geeft 

aan wat de kans is dat het project op tijd wordt opgeleverd.  

Hoe wordt dit berekend? 

Het aantal te laat gereed gemelde post-its ten opzichte van wat gereed had moeten zijn, in relatie tot 

het totaal aantal post-its.

Het getal is een dynamisch getal en veranderd met de dag. Wanneer het project minder goed gaat dan 

gister, wordt het getal rood. Dit kan dus bijvoorbeeld wanneer er post-its niet op tijd zijn afgevinkt. 

Gaat het beter dan gisteren, dan stijgt het getal en verandert het weer naar groen. 
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Grafiek

Deze grafiek laat je de ontwikkeling van het project zien. Het verschil tussen de groene lijn en de blauwe lijn 

is de achterstand. Een achterstand in afgevinkte post-its en daarmee de achterstand in het hele project.

De gele stippellijn laat het originele projecteinde zien, hoe er oorspronkelijk is gepland. 

De gele dichte lijn laat zien waar het projecteinde nu op uitkomt mede door vertraging in de post-its

De rode lijn laat de vooraf opgestelde projectdeadline zien. 
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Grafiek – KYP Factor

De KYP Factor ontwikkelt zich naarmate de post-its worden afgevinkt. 

De grafiek, zoals hieronder afgebeeld, toont het verloop hoe goed de projectpartners hun post-its afvinken. 

6



Tabellen

Naast de grafieken geeft KYP Analytics in de tabellen informatie over de voortgang van taken, post-its en 

dagen. 

Gereed geeft aan hoeveel:

Taken er geaccepteerd zijn, met eventueel een goedgekeurde controlelijst

Post-its er zijn afgevinkt en hoeveel er totaal in de planning staan

Werkbare dagen er al verstreken zijn en het totaal aantal werkbare dagen tot projecteinde

De tweede tabel de hoeveel acties zien die te laat zijn opgevolgd. Namelijk:

Hoeveel taken er al gereed gemeld hadden moeten zijn

Post-its al afgevinkt hadden moeten worden
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Tabellen

De tabel ‘Te laat gereed’ geeft aan hoeveel:

Taken die te laat zijn geaccepteerd, inmiddels wel zijn geaccepteerd

Post-its die te laat zijn afgevinkt, inmiddels wel zijn afgevinkt

De tabel ‘Te laat akkoord’ geeft het aan taken aan waarvan de controlelijst te laat is geaccepteerd, na het 

verlopen van de laatste post-it

‘Akkoord zonder controlelijst’ geeft aan hoeveel taken er geaccepteerd zijn zonder gebruik te maken van 

de controlelijst
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Projectdeelnemers

In het linker menu van KYP Analytics vind je onderaan het Fabriek-symbool. Wanneer je op dit symbool klikt 

zie je alle prestaties van de projectpartners die zijn toegevoegd aan het project.  

Zie hoeveel taken ze in het project hebben

Hoeveel taken daarvan te laat zijn gereed gemeld

Hoeveel post-its ze te laat hebben afgevinkt
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