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Gegevens exporteren als ingelogde gebruiker
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In deze korte handleiding worden de stappen uitgelegd voor gebruikers die reeds een profiel hebben
aangemaakt en gegevens uit de sociale kaart willen exporteren (downloaden).
Belangrijke uitgangspunten

•
•

•
•

Om gegevens uit de sociale kaart te kunnen exporteren moet je een profiel aangemaakt hebben en
ingelogd zijn.
Het exportbestand kan niet direct gedownload worden. Om het systeem niet te overbelasten wordt er
een e-mail gestuurd met daarin de link om het bestand te downloaden. Daarbij wordt het e-mailadres
gebruikt dat bij jouw profiel hoort.
Om het even hoe groot de resultaatslijst is, er kunnen maximum 500 resultaten geëxporteerd worden.
De gegevens worden in een csv-bestand gedownload. Omzetten naar Excel kan mits het uitvoeren van
een aantal stappen.
Gegevens exporteren/downloaden

Je kan het resultaat van je zoekopdracht exporteren. De werkwijze verschilt naargelang het aantal gevonden
zoekresultaten.
1ste mogelijkheid: het aantal resultaten van jouw zoekopdracht is < 50.
Boven de resultaatslijst zal een link verschijnen “Toon alle resultaten om ze te kunnen downloaden”.

Door te klikken op de link worden alle gevonden resultaten onder elkaar getoond. Daarna kan je de resultaten
selecteren die je wilt exporteren.
Alle resultaten selecteren kan je doen door het aanvinkveldje bovenaan aan te klikken.
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Na het selecteren zie je hoeveel resultaten je precies selecteerde. Er verschijnen ook een aantal extra iconen.
Het export-icoon wordt aangeduid in de afbeelding hieronder.

2de mogelijkheid: het aantal resultaten van jouw zoekopdracht is > 50.
Boven de resultaatslijst zal een link verschijnen “Download resultaten (max. getal)”.
Waarbij het getal duidt op het totaal aantal resultaten die kunnen geëxporteerd worden indien het aantal > 50
en < 500. Bij een groter aantal zoekresultaten zal het getal dat verschijnt 500 zijn.
Wil je inderdaad alle mogelijke resultaten downloaden?
Klik dan op de link “Download resultaten (max. getal)” om ervoor te zorgen dat de mail met de link
naar de zoekresultaten die je wilt downloaden verstuurd wordt.
Wil je toch enkel de resultaten van de eerste pagina downloaden?
Gebruik dan het aanvinkveld bovenaan de resultaatslijst en klik daarna op het export-icoon (zie
afbeelding).

Wat gebeurt er na het klikken op het export-icoon?
Je zal een e-mail ontvangen met een link naar de zoekresultaten die jij wilt exporteren. Deze download is maar
tijdelijk toegankelijk. Wacht dus niet te lang hiermee!
Het formaat waarin je het bestand kan downloaden is CSV. Dit is een kommagescheiden bestand dat ook
gebruikt kan worden door mensen die niet werken met Excel.
Hoe kan je de gegevens omzetten van csv-formaat naar Excel?
Let op: wanneer je het csv-bestand rechtstreeks opent in Excel komen alle gegevens in één kolom gescheiden
met komma’s terecht. Dat is niet praktisch. Ga daarom als volgt tewerk:
(1)
In je e-mail download je het bestand (kies dus download in plaats van openen).
(2)
Open een leeg Excel bestand.
(3)
Ga naar het tabblad ‘gegevens’ en kies daar ’van tekst’.
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(4)

Selecteer nu het gedownloade csv-bestand. In de wizard die verschijnt verander je het
bestandstype van ‘Vaste breedte’ naar ‘Gescheiden’.

(5)

In de volgende stap vink je ook het vakje ‘komma’ aan.
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(6)

Dan klik je steeds ‘voltooien’ en daarna op ‘ok’.

Resultaat: Je gegevens staan in een Excel-bestand.
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