
SNEL AAN DE SLAG MET TESPO – WERKEN MET BESTANDEN
Nieuw binnen de Beheermodule van TESPO? Gebruik deze handleiding voor de basisprincipes.

Bestanden uploaden
Upload hier nieuwe pdf bestanden. 
Doorloop de stappen, selecteer of 
sleep het juiste bestand vanaf jouw 
PC naar TESPO en klik op 
Uploaden. Via Status uploads en 
Recente uploads kun je nagaan of 
een bestand succesvol is geüpload. 

.CSV bestand downloaden
Download hier het .CSV bestand van de 
huidige gegevens binnen TESPO. 

.CSV bestand uploaden
Upload een nieuw .CSV bestand om via een snelle 
manier meerdere wijzigingen door te voeren. 

Filter via Trefwoord
Zoek naar het juiste bestand door 
gebruik te maken van de filter 
mogelijkheid. 

Navigeren tussen bestanden
Navigeer tussen de verschillende 
bestanden binnen TESPO. Deze 
functie zit zowel aan de boven- als 
onderkant van het overzicht.

Bestandsinformatie inzien of 
bewerken 
Bekijk, open en bewerk gegevens 
van een bestand door te klikken op 
de bestandsnaam.

Profiel
Rechtsboven zie je je naam. Klik 
op Uitloggen om uit te loggen. 



SNEL AAN DE SLAG MET TESPO – WIJZIGEN BESTANDSINFORMATIE
Nieuw binnen de Beheermodule van TESPO? Gebruik deze handleiding voor de basisprincipes.

Individueel per bestand
Om de informatie van een bestand in te zien of te wijzigen, klik je op de juiste
bestandsnaam binnen de Bestanden module.

Hier kun je informatie toevoegen met betrekking tot Document gegevens (Naam,
Omschrijving, Serienummer, Taal, Bedrijf, Video) en Eigenschappen (Extra meta data,
Merk, Type, Categorie, Document Type). Vul gegevens aan of voer wijzigingen door
en klik op Opslaan.

Tot slot wordt hier getoond hoeveel pagina’s en woorden voor dit bestand zijn
geïndexeerd door TESPO.

Tegelijk voor meerdere bestanden
Wil je (verschillende) aanpassingen doorvoeren voor meerdere bestanden? Dan is het
handig om te werken met de CSV download en import functie, zodat je niet elk
bestand individueel handmatig hoeft te wijzigen.

.CSV bestand downloaden
Download een CSV bestand van de huidige
TESPO content via Bestanden > .CSV
bestand downloaden.

Open dit bestand op je PC en vul gegevens
aan of voer wijzigingen door. Verwijder
vervolgens alle lege regels voordat je het
bestand weer gaat uploaden. Dit zorgt ervoor
dat het bestand sneller geüpload wordt.

.CSV bestand uploaden
Upload een nieuw .CSV bestand via
Bestanden > .CSV bestand uploaden.
Selecteer of sleep het juiste bestand en klik op
Uploaden. TESPO zal vervolgens de gegevens
aanpassen op basis van de informatie uit het
.CSV bestand.

Via Recente Uploads kun je nagaan welke
wijzigingen precies zijn doorgevoerd.


