Groep(en) importeren m.b.v. Exceldocument
NB: Bij een proeflicentie geldt een limiet van 30 leerlingen!
U kunt zelf één of meerdere groepen importeren.
Daarvoor maakt u gebruik van een Excelbestand. Het format kunt u downloaden op de website bij
downloads: http://www.bareka.nl/downloads/#1450187678764-8567b303-e1fd
Lees hieronder de verdere aanwijzingen over het format en de werkwijze.

LET OP:
•
•
•

De eerste regel is altijd de kolomnaam (deze regel zal niet worden geïmporteerd).
De kolommen ‘voornaam” en “achternaam” dienen gevuld te zijn.
De kolommen "tussenvoegsel", "geboortedatum" en "geslacht" mogen leeg zijn.

•

Via de knop “Bestand kiezen” selecteert u het bestand met de namen van de leerlingen, die u
wilt importeren.
Selecteer bij “Jaar” het schooljaar.
U kunt in het selectievenster “Groep” nog aangeven in welke groep de leerlingen moeten
worden geplaatst. In dat geval zal alleen het eerste tabblad van het Exceldocument
geïmporteerd worden.
Als er geen groep is geselecteerd zullen alle tabbladen van het Exceldocument geïmporteerd
worden. De naam van het tabblad wordt de naam van groep en deze zal worden
geïmporteerd in het geselecteerde schooljaar.

•
•

•

•
•

Op deze wijze kunt u meerdere groepen in één keer importeren.
Nadat u het bestand heeft geselecteerd en geopend, staat de naam het betreffende bestand
naast de knop “Bestand kiezen”

•

Daarna klikt u op de knop “Volgende”, waarna de lijst op het scherm verschijnt.

•

Is de lijst juist, dan klikt u op de knop “Importeren”, waarna de lijst met inlogcodes op het
scherm verschijnt.

•

U kunt deze lijst nu downloaden via de blauwe knop.
Daarna het bestand opslaan op uw eigen computer / netwerk!
evt. kunt u de lijst nog uitprinten (knop rechtsboven).

•
•

LET OP:
• De wachtwoorden worden via hash-functie “versleuteld” opgeslagen en zijn later niet meer
uit het systeem te downloaden.
• Het is wel mogelijk om later de wachtwoorden van een groep te resetten en daarna opnieuw
te downloaden.

