
Aanmelder koppelen met Networkapp

Deze koppeling zorgt er voor dat registraties uit Aanmelder automatisch ook in Networkapp
komen te staan.

1. Zorg dat het event bestaat bij zowel Aanmelder als Networkapp

2. Ga bij Aanmelder naar 'Organisation' en dan naar 'API Keys':

3. Kies voor 'Create API key':



4. Geef de API key een naam (bijv Networkapp + naam event)

5. Nadat je 'Add' hebt gedaan krijg je de gegevens van de API key en een aantal

instellingen.

6. Voordat we verder gaan stel eerst bij Scope in:

Limit access to 'Event'
en kies vervolgens het event dat je wilt koppelen

7. Kijk nu naar de gegevens van de API key:

Je ziet een 'Id'     klik bij Key  op 'show'
dat toont de API key,  je hebt zodadelijk zowel Id en Key nodig.

LET OP: dit is vertrouwelijke informatie die toegang geeft tot de volledige



deelnemerslijst.

8. Open nu het Networkapp dashboard in een apart tabblad (laat aanmelder open

staan, zodat je zodadelijk makkelijk kun kopieeren)

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

9. Kies nu voor   'New Aanmelder authorization' en dan 'Connect'

10. Voer vervolgens de eerder verkregen API Id en key uit Aanmelder in:



11. Kies tot slot nog bij 'Aanmelder Event' voor het juiste event (normaal gesproken

maar één keuze)

12. Sleep nu de gewenste kolommen die je wilt gebruiken in Networkapp,  Zorg in ieder

geval voor:  voornaam, achternaam en email



Wil je ook extra kolommen importeren zoals workshopkeuzes, zie dan het hoofdstuk

'profiel velden en sessiekeuzes inlezen'

13. en klik tot slot op 'Start'
14. De synchronisatie is nu gestart.  Om aanmeldingen sneller door te krijgen stellen we

nog een webhook in:

Kopieer de volledige Webhook URL die onderaan bij Webhook: staat.

15. Tot slot gaan we terug naar Aanmelder, naar de instellingenpagina van de API key:

Plak daar bij het kopje Webhook bij 'Callback URL' de  Webhook URL die je zojuist

hebt gekregen in het Networkapp dashboard

16. Standaard leest de koppeling alleen deelnemers vanuit Aanmelder in. De

uitnodigingen stuur je zelf vanuit het Networkapp dashboard. Als je de uitnodiging

codes/links niet vanuit Networkapp maar vanuit Aanmelder wil sturen, zie dan het

hoofdstuk 'uitnodiging via Aanmelder'

profiel velden en sessie keuzes inlezen



Naast de basis velden zoals naam en email kun je ook extra profielvelden of sessie keuzes
inlezen.

Om dit te doen  sleep je de betreffende kolom naar één van de twee knoppen onderaan:
'add profile field'  of 'add program selection'

Er komt nu een extra veld bij.   Hier stel je vervolgens de import verder in:

Bij 'start' kies je dag en tijd  van het tijdsblok waar binnen de programma items vallen.
Bij 'end' kies je dag en tijd voor het einde van het blok.



'Template' mag je leeg laten

Hoe moet je het aangegeven tijdvak gebruiken?

Een workshop wordt als 'geselecteerd' aangemerkt voor een gebruiker als er een match is
tussen een programma onderdeel wat in het ingelezen veld staat   en de begintijd binnen het
aangegeven tijdvak valt.     Stel dat je als tijdvak  12:00-13:00   aangeeft.  En er is van
12:15-13:15 een programma onderdeel met een matchende naam, zal deze dus als
geselecteerd worden aangemerkt.       Je kunt het tijdvak dus best net iets ruimer kiezen,
zolang het niet overlapt met andere rondes.

In de meeste gevallen maak je per workshop ronde een veld aan. met begin en eindtijd van
de betreffende ronde.

Als de namen van de sessies uniek zijn over de hele dag, kun je ook één veld aanmaken
met als begintijd het begin van het event en eindtijd van .  Dit kan handig zijn als sessies niet
precies in rondes zijn ingedeeld.

Mochten sessie namen uit het registratiesysteem niet exact overeenkomen met de naam in
het programma, dan kun je de naam zoals deze uit het registratiesysteem komt  bij het
betreffende programma onderdeel invullen bij het veld 'alternative names'.

Uitnodigingen via Aanmelder

Om de uitnodigingen met activatiecode / link te versturen via Aanmelder  kun je het
volgende doen:

Maak in aanmelder de volgende (verborgen) velden aan:

● NWA Invite Code  (Open kort)
● NWA Invite Link (Open kort)
● NWA Invitable  (Checkbox vraag)
● NWA Activated (Checkbox vraag)

Vervolgens selecteer je in Networkapp dashboard  koppeling deze kolommen:

Bij Write personal invite code to:    NWA Invite code
Bij personal online app link OF personal download link:  NWA Invite link
Bij write networkapp invitable status to:   NWA Invitable



Bij write networkapp activation status to:  NWA Activated

Sla dit op met 'Update'

Vervolgens kun je in het Aanmelder berichtencentrum deze informatie gebruiken om de
uitnodingen te sturen.

NWA Invite Code en  NWA Invite link  voeg je als velden in in de e-mail.

De   NWA Invitable en NWA activated  gebruik je om  de juiste groep mensen in Aanmelder
de e-mail te sturen.

Let op:  stuur alleen emails met de activatie code naar de groep  waar het veld NWA
Invitable aan staat.    Je kunt dit instellen in het berichtencentrum van Aanmelder.
Eventueel kan dit na de eerste keer versturen ook automatisch naar nieuwe aanmeldingen.
Zodra vanuit de koppeling NWA Invitable op Ja komt te staan,  wordt de e-mail dan
verstuurd.  Je kunt meer lezen over het automatisch versturen van e-mails op de help
pagina van aanmelder:
https://knowledge.aanmelder.nl/nl/knowledge/automatisch-versturen-van-berichten-uit-het-be
richtencentrum

Het NWA activated veld kun je gebruiken om alleen niet geactiveerde gebruikers nog een
reminder te sturen.

https://knowledge.aanmelder.nl/nl/knowledge/automatisch-versturen-van-berichten-uit-het-berichtencentrum
https://knowledge.aanmelder.nl/nl/knowledge/automatisch-versturen-van-berichten-uit-het-berichtencentrum

