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Exporteren van rapporten naar een Excel bestand 
 

Alle inbaskets laten zich afdrukken naar rapporten in PDF. Er zijn klanten die de resultaten graag in 

een Excel bestand krijgen. Doorgaans omdat ze deze resultaten van deelnemers dan toevoegen aan 

een groter bestand. Het onlineplatform maakt het mogelijk om de scores van een kandidaat uit te 

voeren naar Excel.  

Aan het exporteren van een Excel bestand zijn, net als het afdrukken van rapporten, geen kosten 

verbonden. 

 

Hoe het exporteren naar Excel werkt 

Heel kort uitgelegd werkt het zo: 

1. Klik een of meer of meer kandidaten aan.  

2. Kies vervolgens voor [Resultaten exporteren] 

3. Kies de normgroep 

4. Klik op [Export] 

Hieronder volgt de uitgebreide uitleg. 

 

Uitgebreide uitleg voor de export naar Excel bestanden 

Het begint er mee dat u weet om welke deelnemer of deelnemers het gaat. U maakt een lijst van 

deelnemers aan op uw scherm. Daarvoor opent u het platform en klikt eerst op [Runs]. Daarmee 

opent zich het scherm met de zoekvelden. Als u dat wil, kunt u iets in de zoekvelden invullen. Of u 

slaat dat over en u klikt op [Query]. Daarna krijgt u het scherm met een lijst van deelnemers. 

Klik een of meer deelnemers aan en klik vervolgens op de naam van een deelnemer. Dan open zich 

een klein venster. In dat venster is er 

een menu met keuzes. De vierde 

keuze is [Resultaten exporteren]  

U klikt op [Resultaten exporteren]. 
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Dan open zich het scherm waarin u alleen nog de normgroep hoeft te kiezen. Klik op de [V] achter 

het Normgroep vak en u krijgt een overzicht van de beschikbare normgroepen. 

 

 

In het voorbeeld hieronder is gekozen voor de normgroep [NL Management 2022]. Nadat u zelf een 

normgroep heeft gekozen klikt u op [OK]. 

 

 

  

http://www.cbpsy.com/


 

www.cbpsy.com  3 

Na de klik op [OK] krijgt u een scherm met daarin de deelnemers en hun resultaten. In dat scherm 

klikt u op [Export] 

 

 

 

Na de klik op [Export] biedt uw browser aan om een Excel bestand te downloaden. Dat ziet u in het 

voorbeeld hieronder. U hoeft alleen nog dat Excel bestand te openen.  
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