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Overzicht tabs
Bij het openen van de applicatie ziet u drie oranje knoppen: ‘Consult’, ‘Export’ en ‘Groepen’.
Klikt u op de knop ‘Consult’, dan komt u in het Consult-gedeelte van de Exportapplicatie terecht.

U krijgt een zoekbalk te zien, en twee selecteerbare knoppen: ‘organisatie’ en ‘persoon’. Geeft u uw
zoekterm in en is ‘organisatie’ geselecteerd, dan gaat de applicatie enkel zoeken in de namen van alle
in de databank aanwezige organisaties. Selecteert u ‘persoon’, dan wordt uw zoekactie toegepast op
alle in de databank aanwezige personen. Verder is de applicatie in gebruik vergelijkbaar met het
opzoeken van informatie via pakweg Google: u geeft de zoekterm in, bekijkt uw resultaat en klikt
eventueel verder om de verbanden tussen personen en organisaties (of organisaties onderling) te
verkennen.

PinakesExport

Tips, trics & how to’s

Pinakes 2016

4

Klikt u op de oranje ‘Groepen’-knop, dan komt u in de exportmodule voor groepen terecht. Heeft u in
PinakesCollector groepen aangemaakt en wil u deze exporteren, dan is dit de plaats waar u uw
groepen terug kan vinden. Het opzet van deze module is exact dezelfde als deze van de ‘gewone’
exportmodule, maar met een beperkt aantal stappen – in principe hoeft u enkel aan te duiden welke
gegevens u van de contactpersonen in de groep wil exporteren.

Gebruik exportmodule
1° Basisselectie
In deze stap stelt u uw ‘basisset’ samen: welke personen of organisaties wenst u te exporteren? Er
zijn drie manieren om uw selectie te maken: ofwel begint u met het type organisatie, ofwel met de
functie, ofwel met de verantwoordelijkheid. De meest gangbare of voor de hand liggende werkwijze
is beginnen met het type organisatie.
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U opent de datapacks onder de kolom ‘type organisatie’ en selecteert het organisatietype dat u
wenst. Daarna gaat u in de lijst met de functies op zoek naar de gewenste functie. Bent u op zoek
naar een contactpersoon verantwoordelijk voor een bepaald thema, dan selecteert u
‘verantwoordelijke voor’ en duidt u in de kolom ‘verantwoordelijkheid’ het gewenste thema aan.
Tip: weet u niet meteen in welk datapack u het gezochte organisatietype kan vinden, weet u niet
meteen waar u de juiste functie kan vinden of onder welk thema een bepaalde verantwoordelijkheid
valt, dan kan u steeds gebruik maken van de witte zoekbalk die onder elke kolomtitel staat. De
applicatie gaat meteen op zoek naar uw zoekterm in de lijst met organisaties, functies of
verantwoordelijkheden.

Heeft u het gewenste organisatietype, functie en verantwoordelijkheid geselecteerd, dan kan u
onderaan op de oranje knop ‘toevoegen’ klikken: uw selectie wordt opgehaald.

Van zodra u op ‘toevoegen’ heeft geklikt, verschijnt onder de drie keuzekolommen een grijze balk. In
deze balk wordt een overzicht gegeven van uw selectie.
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Wenst u deze selectie opnieuw te verwijderen, dan kan u op het rode kruisje rechts naast dit
overzicht klikken: uw selectie wordt dan ongedaan gemaakt.

U zal ook merken dat onderaan links de applicatie enkele cijfers zijn verschenen. Deze cijfers geven
aan hoe breed uw selectie precies is. Zo geef het ‘lijntjes’-symbool aan hoeveel lijnen onze selectie
precies telt (dus hoeveel lijnen uw selectie zal tellen als u ze naar Excel exporteert). Het ‘lijntjes’symbool mét kruisje geeft dan weer aan hoeveel lijnen onze selectie nog telt na ontdubbeling (zie
verder). Het ‘fabriek’-symbool vertelt ons hoeveel organisaties de selectie kent, terwijl het
‘mannetje’-symbool aangeeft hoeveel contactpersonen er in onze export zullen zitten.
Nu u uw selectie heeft gemaakt, kan u deze meteen exporteren. U kan hiervoor meteen naar stap 8
in de exportmodule gaan en uw resultaat bekijken of exporteren. Wil u uw selectie verfijnen, dan kan
u gebruik maken van de verschillende filters die in de applicatie worden aangeboden.
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2° Filter sector/niveau

U kan uw selectie verfijnen door te gaan filteren op sector of niveau. Elke organisatie in de databank
heeft een bepaalde sector (publiek, privaat of publiek-privaat) en bestuursniveau (federaal, Vlaams
Gewest, provincie, gemeente, …) toegekend gekregen. Kiest u ervoor om pakweg ‘federaal’ als
bestuursniveau te selecteren, dan zullen enkel die organisaties worden weerhouden die op federaal
niveau worden bestuurd.
Vb.: ik wil enkel communiceren met private kinderdagverblijven: ik kies in mijn basisselectie voor
‘kinderdagverblijf’ en in stap 2 voor de ‘private sector’.

3° Filter grondgebied

In stap 3 van de exportmodule kan u uw selectie verfijnen op basis van het grondgebied waar een
organisatie of contactpersoon actief is. U heeft de keuze uit verschillende gebiedstypes:
administratief arrondissement, gemeente, gerechtelijk arrondissement, gerechtelijk kanton, gewest,
hulpverleningszone, land, politiezone, provincie, rechtsgebied, supranationaal gebied en taalgebied.
Heeft u het gewenste gebiedstype geselecteerd, dan kan u in de tweede kolom de gewenste
gebieden aanduiden.
Vb.: ik wil enkel de West-Vlaamse gemeentebesturen aanschrijven: ik kies in mijn basisselectie voor
‘gemeentebestuur’ en in stap 3 voor het gebiedstype ‘provincie’, waarna ik ‘West-Vlaanderen’
selecteer.
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4° Filter taalgroep

Wenst u enkel contactpersonen aan te schrijven die tot één bepaalde taalgroep behoren, dan kan de
vierde stap in de exportmodule u daarbij helpen. Deze filter geeft telkens aan welke talen op dat
ogenblik in uw selectie voorkomen, en geeft u de mogelijkheid om één van die talen aan te duiden.
Van zodra u een taal aanduidt, worden enkel de contactpersonen bij wie die taal als moedertaal staat
aangegeven, in de selectie weerhouden.
Vb.: ik wil enkel de Nederlandstalige schepenen in een Brusselse gemeente aanschrijven: ik selecteer
in stap 4 de taal ‘Nederlands’.

5° Kies aanspreektaal

Personen in meertalige organisaties (vooral federale instellingen en organisaties die in Brussel actief
zijn) kunnen in verschillende talen worden geëxporteerd. Standaard staat in stap 5 van de
exportmodule ‘de taal van de contactpersoon’ aangeduid – de contactpersoon wordt dus in zijn of
haar moedertaal aangeschreven. U kan er echter voor kiezen om de contactpersoon toch in een
andere taal aan te spreken, als die taal tenminste aanwezig is in de organisatie.
Vb.: ik wil alle leden van het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek in het Nederlands
aanschrijven, ook al zijn ze Franstalig: ik vink enkel ‘Nederlands’ aan onder ‘specifieke taalkeuze’.
Dezelfde personen in het Engels aanschrijven lukt niet; het Engels is immers géén officiële voertaal in
het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek.
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6° Kies aanspreking

Het komt wel eens voor dat een bepaalde functie niet is ingevuld in een organisatie, of dat de
contactpersoon die een bepaalde functie invult niet in de databank aanwezig is. Hierdoor vallen
organisaties die u misschien wél wil aanschrijven, uit de selectie. Om dit te voorkomen kan u in stap 6
van de exportmodule de optie ‘exporteer elke organisatie, ook al is er geen contactpersoon
beschikbaar’ selecteren. Van zodra u die optie heeft geselecteerd, genereert de applicatie een
nieuwe lijn in uw resultaat. Omdat de specifieke contactpersoon niet gekend is, wordt de
aanspreking aangepast in ‘Aan de (functie)’ of ‘Aan de contactpersoon verantwoordelijk voor
(verantwoordelijkheid)’, gericht aan het algemene adres van de organisatie. Op die manier is de kans
groot dat uw communicatie alsnog bij de juiste contactpersoon terecht komt.

7° Kies gegevens

In de laatste stap van de exportmodule kan u aangeven welke informatie u precies wenst te
exporteren. U zal merken dat de eerste kolom ‘basisset’ steeds is aangeduid – u vind er immers de
meest courante contactinformatie zoals ‘organisatie’, ‘contact’, ‘titel’, ‘afdelingsnaam’, ‘adres’,
‘postcode’, ‘stad’ en ‘e-mail’ terug. Indien gewenst kan u echter talloze bijkomende gegevens
opvragen, van zowel de organisatie zelf als van de geselecteerde contactpersoon.
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8° Resultaat

In stap 8 van de exportmodule krijgen we het resultaat van onze selectie. U kan deze selectie meteen
exporteren naar Excel door het klikken op het ‘Excel’-symbool. U kan er daarnaast ook voor kiezen
om alle e-mailadressen in uw selectie (per 50) in te laden in uw mailclient – alle e-mailadressen
komen automatisch in het vak ‘BCC’ terecht, zo blijft de privacy van de geadresseerden
gegarandeerd.

Om te voorkomen dat een persoon die meermaals in de selectie voorkomt, ook meermaals wordt
aangeschreven, kan u de knop ‘ontdubbel op’ gebruiken. U kan ontdubbelen op basis van organisatie
(één persoon per organisatie wordt weerhouden), op basis van persoon (komt een persoon in
verschillende organisaties voor, dan wordt hij maar één maal weerhouden) of op basis van e-mail
(komt een e-mailadres meer dan één maal in het resultaat voor, dan wordt dit maar één maal
weerhouden).
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Het resultaat van het ontdubbelen valt af te leiden uit de cijfers onderaan links de applicatie: u krijgt
zowel het oorspronkelijke als het ontdubbelde resultaat te zien.

Opslaan en laden van selecties
Maakt u regelmatig dezelfde selectie en bent u het beu steeds de hele exportmodule te doorlopen
om tot uw resultaat te komen? Sla uw selectie dan op door gebruik te maken van de knop ‘opslaan’
bovenaan de applicatie. U geeft uw selectie een naam en slaat deze op, zodat u bij een volgende
export enkel op laden moet klikken en de juiste selectie aanduiden. Uw eerder gemaakte selectie
wordt meteen opgeladen, u hoeft geen filters te doorlopen en kan meteen naar ‘resultaat gaan’.
Extra voordeel: als één van de contactpersonen in uw selectie werd vervangen in zijn of haar functie,
zal de nieuwe bevoegde contactpersoon in uw selectie zitten zonder dat u hier iets voor hoeft te
doen.
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