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FAQ op www.Eduarte.nl/Eduarte-service 

 

Wie zijn binnen mijn instelling geautoriseerd voor Eduarte Service?  

Iedereen die ook bevoegd was om meldingen te maken namens uw instelling in Clientèle heeft een 

autorisatie ontvangen. De ‘superuser’, veelal de Functioneel Beheerder of hoofd applicatiebeheer, 

beheert die lijst van geautoriseerde personen. Zij kunnen als ‘superuser’ ook nieuwe collega's 

toevoegen om meldingen te gaan maken.  

‘Superusers’ kunnen nieuwe personen activeren via Mijn Profiel > Nieuwe Gebruiker. Ook kan de 

‘superuser’ personen deactiveren via Mijn profiel > Lijst geautoriseerden > Contact > Autorisatie 

verwijderen.  

U kunt eventueel in de handleiding kijken naar de 2 voorbeeldschermen: Beheerdersrollen wijzigen. 

 

Kan ik anderen, bijvoorbeeld een docent toevoegen voor toegang op Eduarte Service? 

Als deze collega voor uw school bevoegd moet zijn om meldingen te kunnen gaan maken, dan is dat 

mogelijk. Dit kan de ‘superuser’ op uw school, meestal het hoofd applicatiebeheer of Functioneel 

gegevensbeheer via Mijn Profiel> Nieuwe Gebruiker. 

 

Wat te doen als u een foutmelding krijgt dat het maximum aantal gebruikers is bereikt?   

U kunt zelf het aantal gebruikers wat melding mag maken beheren. We hebben een limiet gezet op 

het aantal autorisaties per school. Mocht u meer medewerkers binnen uw school willen toevoegen 

dan kunt u een melding maken via overige vragen, dan zullen wij het aantal verhogen.  

 

Wat moet ik doen als ik niet kan inloggen?  

Neemt u contact op via e-mail met klantenservice van Eduarte: 

klantenservice.Eduarte@iddinkgroup.com of volg de wachtwoord reset procedure die geboden 

wordt bij inloggen.  

 

Wat moet u doen als u uw wachtwoord kwijt bent?   

Volgt u eerst de ‘wachtwoord vergeten’-procedure die wordt geboden bij het inloggen. Hiermee 

kunt u uw wachtwoord resetten. Mocht dit niet werken, neemt u dan contact op via e-mail met 

Klantenservice Eduarte: service.eduarte@iddinkgroup.com. 
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Kan ik ook vanuit huis inloggen?  

Ja u kunt overal inloggen zolang u de juiste url gebruikt: https://service.iddinkgroup.com en de juiste 

inlognaam en password gebruikt.  

 

Kan ik ook mobiel of via een tablet inloggen?  

Ja u kunt overal inloggen zolang u de juiste url gebruikt: https://service.iddinkgroup.com en de juiste 

inlognaam en password gebruikt. 

 

Aanpassen gebruikersnaam niet mogelijk? 

We krijgen veel vragen of de gebruikersnaam kan worden aangepast naar het e-mailadres. We 

begrijpen dat het vervelend is dat een gebruikersnaam niet hetzelfde is als het e-mailadres, maar we 

hebben voor een samengestelde*) gebruikersnaam gekozen uit een veiligheidsperspectief. 

Het onderliggende platform wordt namelijk door veel andere bedrijven gebruikt voor service 

toepassingen. Door een samengestelde gebruikersnaam te gebruiken weten we zeker dat de 

gebruikersnaam uniek is voor onze serviceomgeving. Een unieke gebruikersnaam voorkomt onder 

andere problemen met inloggen en cookies. 

We adviseren de gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan in een erkende digitale kluis. Hiermee 

hoeft u uw service omgeving gebruikersnaam en wachtwoord niet apart te onthouden. 

*) De gebruikersnaam is samengesteld uit uw naam met een aantal cijfers gevolgd door een 

apenstaartje en de uitgang van uw email account. Bijvoorbeeld Jan.Muller123@schoolvoorbeeld.nl. 

 

Kan ik mijn meldingen vanuit Clientèle terugzien in Eduarte Service? 

Al uw open meldingen in de categorieën incident, service verzoek en overige vragen zijn inclusief 

bijlagen en historie meegenomen naar de nieuwe omgeving. De historie is in een bijlage geplaatst  

<file.txt>.  In de lijst weergaves zijn nieuwe melding nummers en Clientèle-nummers direct 

zichtbaar.  

Gesloten meldingen vanaf 1 september 2014 zijn meegenomen naar de nieuwe omgeving. Bij deze 

meldingen zijn geen bijlagen beschikbaar. 

Wensen van voor 15 oktober 2019 zijn niet meegenomen in de conversie. Deze wensen hebben we 

uiteraard in een database bewaard en zijn intern beschikbaar. 

Op dit moment werken we aan een nieuw proces rondom wensverzoeken. Dat vergt even tijd. 

Binnenkort informeren wij u daarover uitgebreider.  
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Mijn school heeft meerdere producten van Iddink Group. Krijgen de andere producten ook een 

andere serviceomgeving? 

Ja, ook voor Magister, Quayn en Wintoets zijn/komen er gelijkende serviceomgevingen. Het 

switchen hiertussen kan eenvoudig door onder uw naam rechtsboven in het menu naar ‘Mijn 

Account’ te gaan en daar te kiezen voor een ander product. De introductie van Quayn Service staat 

gepland voor najaar 2019. U ontvangt daarover indien van toepassing, apart bericht.  

 

Kan ik met 1 wachtwoord straks ook andere producten bedienen?  

Ja, u heeft straks voor alle producten één inlog om bij al uw serviceomgevingen te komen. Indien u 

meer producten van Iddink Group afneemt, krijgt u een aparte e-mail zodra de betreffende 

serviceomgeving actief is e aan uw account is toegevoegd. 

 

Vanuit welk e-mailadres krijg ik notificaties als de status van mijn melding is veranderd? 

U ontvangt e-mails vanuit service.Eduarte@iddinkgroup.com. De weergegeven naam is 

Klantenservice Eduarte. Ook als u hierop replied komt uw e-mail weer bij de klantenservice in 

Eduarte Service terecht.  Wij adviseren u dit mailadres dan ook te whitelisten en te routeren in uw 

organisatie. 

 

Vanuit welk e-mailadres krijg ik notificaties als klantenservice mij om extra informatie vraagt op 

mijn melding? 

U ontvangt e-mails vanuit service.eduarte@iddinkgroup.com. Ook als u hierop replied komt uw e-

mail weer bij de klantenservice in Eduarte Service terecht. Wij adviseren u dit mailadres dan ook te 

whitelisten en te routeren in uw organisatie. 

 

Ik wil e-mail notificaties op een ander e-mailadres ontvangen, hoe kan ik dat wijzigen?  

Momenteel versturen we notificaties naar het bij ons bekende (persoonlijke) e-mailadres. U kunt dat 

e-mailadres op dit moment nog niet zelf aanpassen.  

Het wijzigen van het e-mailadres voor ontvangen van notificaties staat ingepland. Op dat moment 

zal er een e-mailadres zijn gerelateerd aan uw account en een e-mailadres voor notificaties.  
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Ik krijg 2 notificaties tegelijk, wat gaat er mis?   

Momenteel worden er notificaties verstuurd bij elke ‘statuswijziging van een melding’ en bij 

informatie via de feed e-mail. Het kan daardoor voorkomen dat u 2 meldingen tegelijk over 

hetzelfde onderwerp in uw e-mail krijgt.  

We zijn ons bewust dat dit een ongewenste situatie is. Momenteel wordt het design voor notificaties 

aangepast. Dit wordt op korte termijn aangepast.  U kunt dit teruglezen in de sprintinformatie onder 

‘Releases’.  

 

Hoe vaak worden storingen ververst en kan ik mij abonneren op berichtgeving hierover? 

Storingen worden ververst zodra er updates zijn op Eduarte Service op uw hoofdpagina onder 

‘Storingen’.  

Als u zich abonneert op het ontvangen van storingen ontvangt e-mails vanuit 

service.Eduarte@iddinkgroup.com. Wij adviseren u dit mailadres dan ook te whitelisten en te 

routeren in uw organisatie. 

 

Vanuit welk e-mailadres krijg ik nu releasenotes, de nieuwsbrief en algemene informatie?  

U ontvangt e-mails vanuit service.Eduarte@iddinkgroup.com, met weergegeven naam 

Klantenservice Eduarte.  

De nieuwsbrief ontvangt u vanuit klantenservice@eduarte.nl. 

 

Ik heb per ongeluk een melding gemaakt maar die wil ik intrekken, want het probleem is al 

opgelost. 

Opent u dan de melding door op het M-nr te klikken. Vervolgens gaat u naar de 'post'-knop. Daar 

geeft u klantenservice de extra informatie dat het inmiddels is opgelost. De medewerker die uw 

melding oppakt, ziet dan de extra informatie die u heeft toegevoegd direct en kan het gelijk op 

'gesloten’ plaatsen. 
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Wat is een Bekende Melding? 

Een Bekende Melding is overkoepelende melding over een of meer meldingen onder één noemer. In 

het verleden vergelijkbaar met een RFC.  

Het benoemen van een Bekende Melding wordt gedaan door Klantenservice, omdat zij zien dat er 

bijvoorbeeld meerdere meldingen van één instelling of verschillende instellingen over eenzelfde of 

samenhangend incident gaan.  

Door te werken met deze Bekende Meldingen zijn alle instellingen in staat om snel en gemakkelijk 

aan te haken op deze melding met behulp van de button ‘Mijn school ervaart hetzelfde’. U kunt in 

deze stap ervoor kiezen nog een eigen toevoeging met bijvoorbeeld een screenshot bij te sluiten.  

Zodra u/uw instelling zich aansluit bij een Bekende Melding krijgt u vervolgens real-time updates bij 

het wijzigen van de status van die melding tot en met ‘gesloten’.  

Uw case wordt, indien al eerder aangemaakt, gekoppeld aan een Bekende Melding door onze 

klantenservice en zal hetzelfde verloop kennen als hierboven beschreven.  

 

Wat gebeurt er met de wensen die ik invul? 

Op dit moment werken we aan een nieuw proces rondom wensverzoeken. Dat vergt even tijd. Eind 

2019 informeren wij u daarover uitgebreider.  

De wens-optie staat wel ‘open’ echter, we adviseren u uw wensverzoek nog even te bewaren tot het 

nieuwe proces is ingericht.  Wensen die voor 15 oktober zijn aangemeld zijn niet zichtbaar gemaakt 

in de serviceomgeving. Deze wensen hebben we uiteraard in een database bewaard en intern 

beschikbaar.  

 


