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Versie 13 augustus 2013 

ESIS koppelt met Basispoort 

Steeds meer partijen doen hun best om de voordelen van digitaal werken beter te benutten. We willen 
bijvoorbeeld eenmaal ingevoerde gegevens niet steeds opnieuw intikken als het ook anders kan. 
 
En dat kan. Onder andere met de koppeling ESIS – Basispoort. Hiermee worden de nodige groeps-, 
leerling- en medewerkergegevens automatisch overgedragen van ESIS naar Basispoort. Basispoort 
zorgt er vervolgens voor dat de gegevens worden aangepast in alle op Basispoort aangesloten 
applicaties die u in gebruik heeft. Verandert er iets in uw leerlingadministratie, dan hoeft u niet meer in 
elke applicatie afzonderlijk dezelfde aanpassing (via EDEX(ML) te maken. 
 
In Basispoort moet de volgende informatie actueel zijn: 
 
Vestiging Groepen Leerlingen Medewerkers 
� Schooljaar � Groepscode � Achternaam � Achternaam  
� Brinnummer � Groepsomschrijving � Voorvoegsel � Voorvoegsel 
� Vestigingsnummer  � Roepnaam   � Roepnaam   
  � Geslacht � E-mailadres 
  � Geboortedatum � Groepen 
  � Groep  
  � Leerjaar  

 
Deze informatie staat allemaal al in ESIS. De koppeling tussen ESIS en Basispoort zorgt er voor dat 
deze gegevens ook automatisch in Basispoort komen. En verandert er iets? Dan past u dat aan in 
ESIS, zoals u dat gewend bent. Basispoort werkt één keer per dag de gegevens uit ESIS automatisch 
bij.  
 
Ook zonder de koppeling kunt u gebruik maken van Basispoort. In dat geval moet u uit ESIS een 
EDEXML-export maken en deze handmatig in Basispoort importeren. U moet er dan zelf voor zorgen 
dat de gegevens (zie hierboven) in Basispoort actueel blijven. 
 
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.basispoort.nl.  

Activeren van de koppeling 

In het menuonderdeel Beheer > Koppeling  brengt u de koppeling tot stand. Dit moet u eenmalig 
doen in ESIS én in Basispoort. 
U kunt in ESIS de koppeling activeren door de gebruikersvoorwaarden te accepteren, de 
verificatiecode in te vullen en tot slot op de knop <Opslaan> te klikken. Voor de 
gebruikersvoorwaarden van Basispoort verwijzen wij u naar de website van Basispoort zelf.   
 
De verificatiecode mag u zelf kiezen. De code dient als volgt opgebouwd te zijn:  
� De eerste 6 tekens van de verificatiecode zijn uw brinnummer plus vestigingsnummer. 

Bijvoorbeeld 12RT01. 
� Nu moet u de verificatiecode aanvullen tot minimaal 20 karakters.  

Bijvoorbeeld 12RT01ABCDEFGHIKLMNO.
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Nu heeft u de koppeling in ESIS geactiveerd. Uw gegevens worden klaargezet en zijn opvraagbaar 
voor Basispoort. U dient echter de koppeling ook in Basispoort te activeren. De verificatiecode uit 
ESIS moet ook in Basispoort ingevuld worden, in het veld <Autorisatiesleutel>.  
Wanneer dit gereed is, gaan ESIS en Basispoort de gegevens geautomatiseerd uitwisselen.  
 
Beëindigen van de koppeling 
U kunt de koppeling in ESIS beëindigen door de verificatiecode te verwijderen en op de knop 
<Opslaan> te klikken. De gegevens zullen niet meer met Basispoort uitgewisseld worden.  
 
Prijs van de koppeling 
De koppeling is gefinancierd vanuit het jaarlijkse onderhoudsbudget. Daarmee is de koppeling zonder 
aanvullend contract te gebruiken.  
 


