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Instructie
Migreren beheereenheden
1. De nieuwe functie “Migreren beheereenheden” staat onder het tabblad “Werkgebieden”.
Via het linker menu in SCAN-Office gaat u hier naar toe.

2. Vervolgens zoekt u het werkgebied op waarbij de beheereenheden naar een werkgebied
overgezet moeten worden. Het aantal beheereenheden staat in oranje gedrukt en daar klikt
u op.

Dit document is eigendom van SCAN. Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enige wijze openbaar te
maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen.
Voor vragen over dit document kunt u contact opnemen met de Helpdesk: tel. 085-4017831 E. helpdesk@scan-ict.nl
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3. U komt dan in het scherm waar u de regels kunt aanklikken en die u wilt overzetten naar een
ander werkgebied. Als u op de deelnemer klikt, wordt de regel blauw. De blauwe regels
worden overgezet naar een ander werkgebied. Let op, als u op de beheereenheid klikt, gaat
u naar SCAN-GIS toe.

4. Via onderstaande knoppen selecteert u alle rijen in beeld (vinkje) of deselecteert u alle rijen
in beeld (kruisje).

5. En met onderstaande knoppen gaat u van de een pagina naar de andere pagina.

6. Mocht u per ongeluk één aangeklikt hebben, dan drukt u op de regel en dan wordt de regel
weer wit.

7. Als u alle regels heeft geselecteert, gaat u naar de knop “Migreren beheereenheden”.
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8. U krijgt het volgende scherm in beeld en daar kiest u voor het juiste werkgebied. Het aantal
beheereenheden komt in beeld te staan.

9. Als laatste klikt u op “Migreren” en dan zijn de beheereenheden overgezet.
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