Import en Export Functionaliteit
Een gebruiker met de rechten procesbeheerder kan content uit AO-online exporteren en ook weer
importeren. Dit kan handig zijn in de volgende gevallen:
1. Als je ook zelf back-ups wilt kunnen maken van alle content
2. Als je content uit AO-online in andere systeem wilt importeren
3. Als je content wilt hergebruiken in een andere AO-applicatie
Als je de functionaliteit van import/export opent onder het hoofdmenu Instellingen, dan verschijnt
het volgende scherm.

Exporteren/Backuppen van specifieke content
Allereerst kan er een keuze worden gemaakt welke content geëxporteerd moet worden. Hierbij kun
je kiezen voor of bepaalde content te exporteren (processen, afdelingen, medewerkers en/of
functies) of alle data.
Wanneer gekozen wordt voor Exporteer processen komt het volgende scherm op:

Allereerst kun je aangeven of de gegevens in een Excel format of XML format geëxporteerd moeten
worden. Ook kun je aangeven of je alleen recente wijzigingen wil exporteren of alle. Als laatste kun je
alle processen exporteren of alleen maar een bepaalde selectie.
Wil je de data ook weer kunnen invoeren in AO-online, kies dan voor ‘Exporteren naar XML formaat’.
Na het kiezen van Exporteer/Download verschijnt er links onder in het scherm het bestand, dat je nu
kunt openen of elders kunt bewaren. Deze zelfde werkwijze geldt ook voor afdelingen, medewerkers
en functies.

Alle data exporteren
Je kunt er ook voor kiezen om alle data in te exporteren. Dit wordt altijd naar een XML bestand
geëxporteerd en bevat alle data uit AO-online. Let op: De geüploade bestanden zijn geen onderdeel
van deze data export.

Importeren van specifieke content
Wanneer je data wilt importeren moet je eerst het XML bestand kiezen dat je eerder al eens hebt
geëxporteerd om nu weer te importeren. Als je dit bestand hebt aangevinkt dan kun je kiezen voor
‘analyseer bestand’.

Voordat het bestand wordt geïmporteerd kunnen er eerst nog een drietal keuzen worden gemaakt:
1. Vraag of de huidige content overschreven moet worden. Dit is logisch bij het terugzetten van
bijvoorbeeld een backup. Indien je bijvoorbeeld een proces uit een andere AO-online
inrichting van ons wilt hier wil importeren dat moet je uiteraard geen vinkje zetten. Dit wordt
veel gebruikt door partijen die onze software vaak inzetten en bestaande content
hergebruiken.
2. Bij opschonen historie wordt de oude historie onderaan een proces, afdeling, functie en
medewerker verwijderd en kan deze opnieuw worden opgebouwd.
3. Als laatste nog een soort waarschuwing waarbij je echt moet aanvinken of je in dit geval de
processen wilt importeren

Importeren van alle content
Indien wordt gekozen voor het bestand om alle data uit een AO-online inrichting te importeren
wordt na analyseer bestand de volgende mogelijkheden getoond.

Nu kun je alsnog kiezen om alleen maar bepaalde content te importeren. Kies je alles dan wordt er
een complete AO-online inrichting overgenomen. Dit kan handig zijn bij een complete back-up
terugzetten of voor een samenwerkende partner van ons die veelvuldig standaard content klaarzet
voor een klant.

