
Deelnemerslijst koppeling
Om de koppeling tussen Networkapp en Easydus tot stand te brengen moet in Easydus de
juiste informatie beschikbaar worden gemaakt en vervolgens in Networkapp worden
ingelezen.

In Easydus is er een eigen View aangemaakt voor de koppeling: (of maak deze zelf aan als
er nog geen bestaat)

Klik door naar deze View  en vervolgens naar  het 'Edit' tabje bovenaan



Zorg dat onder Display in ieder geval de velden staan:
ID
voornaam / firstname
achternaam / lastname
email

en sleep verder alle velden die je wil doorgeven aan Networkapp (bij voorkeur ook geen
extra velden in verband met snelheid en privacy) ook naar de Display kolom

Als de juiste velden zijn geselecteerd klik je naar de 'Publish' tab

Zorg dat 'Publish' aangevinkt staat  en  kopieer de link die staat bij 'JSON'
(https://p.easydus… etc)
LET OP: dit is vertrouwelijke informatie die toegang geeft tot de volledige
deelnemerslijst.

Met deze informatie kun je beginnen de koppeling tot stand te brengen

1. Open nu het Networkapp Dashboard en ga naar het juiste event

ga naar Participants > Import
kies aan de rechter kant bij 'Automate import' voor 'set up integration'



2. Kies nu voor   'New Easydus authorization' en dan 'Connect'

3. Voer vervolgens de eerder verkregen JSON URL in:
List name kies je zelf om de koppeling te identificeren



4. Sleep nu de juiste kolommen van rechts naar links,  zorg dat email, voornaam en

achternaam in ieder geval gesleept worden en vul dit aan met de gewenste data.

5. Klik nu op 'Start'



6. De synchronisatie is nu gestart het kan enkele minuten duren voordat de eerste

deelnemers worden geïmporteerd.

Maatwerk
Het volgende is op dit moment alleen mogelijk als maatwerk:

Als er een persoonlijke link en code moet worden teruggeschreven naar Easydus, dan
worden ook de volgende velden opgenomen:

● nwa_personal_link
● nwa_code
● nwa_activated

en wordt de JSON link zo ingesteld dat daar naar geschreven kan worden met een PUT
request.

Ook het inlezen van abstracts/exposanten/programma etc. obv informatie uit Easydus is
mogelijk als maatwerk.


