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Koppeling afnemen
De school dient in ParnasSys aan te geven dat zij inderdaad toestaat dat Basispoort de gegevens van de betreffende school
mag opvragen voor gebruik in Basispoort.
Hiervoor voert de school de volgende stappen uit:
Iemand van de school met voldoende rechten (applicatiebeheerder) logt in in ParnasSys. Vervolgens
gaat deze naar ‘School’ > ‘Beheer’ > ‘Koppelingen’.

De school ziet hier een lijst met koppelingen.
De school klikt op de koppeling met de naam Basispoort:

De school ziet vervolgens/hier algemene informatie over de koppeling. Voor Basispoort geldt dat zij in Parnassys toegang
hebben tot de Resultatenkoppeling. Dit is te zien in de tabel met rechten. De leerlinggegevens worden namelijk naar
Basispoort gestuurd via de UWLR standaard.
Als de koppeling nog niet geactiveerd is kan de school klikken op de knop ‘afnemen’, links onderin het scherm. Er komt
dan nog een melding: “Let op! Met deze actie activeert u de koppeling voor uw school. Hierna kunt u gebruikmaken
van deze aangeboden koppeling. Dit heeft tot gevolg dat leverancier/afnemer Basispoort de gegevens van uw school
via de koppeling kan opvragen. [...] ”
Klikt de gebruiker nu op OK, dan is de koppeling actief.

Koppeling niet zichtbaar in ParnasSys
Als de Basispoort koppeling nog NIET zichtbaar is bij de mogelijke koppelingen, moet dit gemeld worden aan
support@basispoort.nl. Geef hierbij de brincode van de school aan die binnen ParnasSys gebruikt wordt. Basispoort
zal de koppeling toevoegen aan de school en dit via een mail laten weten.

Koppeling deactiveren
Wil je als school de koppeling deactiveren, dan kan dit in hetzelfde scherm als het activeren van de koppeling. Het is
verstandig om Basispoort in te lichten voor de koppeling wordt gedeactiveerd.

Klik op de knop ‘Deactiveren’ links onderin het scherm. Er verschijnt een popup met de tekst “Let op! U staat op
het punt een koppelpartner te deactiveren. Vanaf dit moment kan de koppelpartner niet meer bij de gegevens
van de school…”
Klik op ‘OK’ om de koppeling te deactiveren. Dit gaat per direct in, Basispoort kan direct geen gegevens meer
ophalen van de school.

