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Archiveren van leerlingen

Als cursisten uit de lijst moeten van de gebruikersaccounts, kunt u ze NIET verwijderen.
Deze cursisten kunt u archiveren.
Ziet u de onderstaande knoppen niet, dan heeft u niet de juiste bevoegdheden hiervoor.
[Gebruikers archiveren]
•
•
•

Log in met uw tijdelijke beheeraccount.
Kies voor Beheer | Gebruikersaccounts.
Selecteer de leerling (of meerdere leerlingen) die u wilt archiveren.

Figuur: U kunt ook zoeken op klas of nummer om de leerlingen te selecteren.
•

Kies voor Archiveren.

Figuur: Door te archiveren zijn de gebruikers niet verdwenen.
•

Kies voor OK. Vervolgens zal de computer alle gegevens van deze leerling archiveren.
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Figuur: Kies alleen voor OK als u zeker weet dat de juiste gebruikers zijn geselecteerd.
Wanneer gebruikers zijn gearchiveerd, kunnen deze weer teruggezet worden.
De gearchiveerde gebruikers houden wel de gebruikersnamen (e-mailadressen) bezet, totdat ze zijn
verwijderd.
Belangrijk: Wanneer gebruikersnamen (e-mailadressen) via de import functie van Quayn geïmporteerd
worden en de deze gebruikersnamen zijn aanwezig in het gebruikersarchief, zullen de gebruikers
overschreven worden in het archief. Dit zorgt er niet voor dat de gebruikers weer uit het archief gehaald
worden.
Om die reden is het mogelijk om gebruikers die gearchiveerd zijn, definitief te verwijderen.
[Gebruikersarchief beheren]
In het gebruikersarchief is het mogelijk om gebruikers definitief te verwijderen.
•
•
•

Kies voor Beheer | Gebruikersarchief
Selecteer de leerling (of meerdere leerlingen) die u wilt verwijderen
Kies voor de knop Een gebruiker verwijderen

Figuur: gebruikers verwijderen
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Het verwijderen van gebruikers gebeurd niet direct. Wanneer je gebruikers aan vinkt in het
gebruikersarchief en vervolgens op de knop Een gebruiker verwijderen klikt, krijgen de gebruikers in de
kolom verwijderen een markering (
). Daarnaast komt de volgende melding in beeld.

Figuur: Melding wanneer gebruikers verwijderd worden
Het verwijderen gebeurd pas in de aankomende nacht, dit maakt het voor de beheerder nog mogelijk om
eventueel gemaakte fouten te herstellen, via de knop Verwijdering ongedaan maken. Deze knop zorgt er
voor dat de markering verdwijnt en de gebruiker niet in de nachtverwerking verwijderd wordt.

Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.wordpress.com en quayn.wordpress.com!
Verantwoording:
© Uitgeverij De Rode Planeet. Niets uit dit document mag worden gebruikt buiten de instelling.
Kopiëren binnen deze instelling is toegestaan. Onder geen beding mag dit document gebruikt worden voor commerciële
scholing van derden. Hiervoor dient een aparte licentie aangevraagd te worden.
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