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Wachtwoord cursist resetten

Hieronder wordt beschreven hoe het wachtwoord herstelt kan worden in geval van fictieve of
onbereikbare email-adressen. Dit geldt ook voor studentnummer en andere gegevens. Gegevens die niet
overschreven kunnen worden zijn het email-adres en de groep. Het email-adres gebruikt Quayn als
controlerende variabele. Elk email-adres dat niet voorkomt in Quayn wordt automatisch een nieuwe
gebruiker. Een andere groep wordt automatisch bijgeschreven bij andere aanwezige groepen.
Gebruikers hoeven met onderstaande werkwijze niet eerst gearchiveerd te worden.
Door niet te hoeven archiveren blijven gegevens als resultaten en projecten bewaard.
•
•

Open Microsoft Excel.
Zet in rij 1 de volgende onderdelen: Tussenvoegsel, Achternaam, Voornaam, Klas,
Studentnummer, E-mail en het gewenste Wachtwoord (volgorde maakt niet uit).
Klas kan eventueel leeg blijven.

Figuur: Opmaak Excel bestand.
•
•
•
•
•

Sla het Excel bestand op.
Open uw browser en log in op uw Quayn account.
Ga naar Beheer | Gebruikersaccount.
Klik op Importeren.
Kies uw Excel bestand door middel van de knop Voeg bestanden toe of sleep de bestanden in het
vak.

Figuur: Gebruiker met nieuw wachtwoord overschrijven.
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•
•
•

Kies bij het dropdownmenu achter Werkblad, het werkblad waar u de gegevens heeft staan.
Kies per veld de goede kolom uit het Excel bestand door middel van het dropdownmenu.
Klik op Volgende en u krijgt een melding te zien hoeveel gebruikers nieuw, toegevoegd,
bijgewerkt of mislukt zijn.

Door gebruik van hetzelfde email-adres/gebruikersnaam importeert en vervangt Quayn de gebruiker
en overschrijft alle andere gegevens, inclusief het wachtwoord. Hierdoor wordt ook het huidige
wachtwoord overschreven met het wachtwoord dat in het Excel bestand toegevoegd is.

Figuur: Kolom uit het Excel bestand aan het juiste onderdeel in Quayn koppelen.

Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.wordpress.com en
quayn.wordpress.com!
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