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BSCW-documenten verplaatsen 

 

Documenten die op BSCW staan en die je in de toekomst nog wilt gebruiken of die een bewaarplicht hebben, kun je zelf verplaatsen. Je doet dit door mappen 
te archiveren in een zogenoemd ‘zip-bestand’. Dit bestand kun je downloaden en vervolgens uitpakken. Na het uitpakken staan de bestanden opgeslagen op 
je computer en kun je deze benaderen via de Windows Verkenner. 

Let op: deze handleiding is alleen te gebruiken wanneer je op een Windows-computer werkt.   

Wat kan ik archiveren? En wat niet? 
Mappen met bestanden kunnen worden verplaatst (bijvoorbeeld Word-, Excel- of PDF-bestanden). De paden, bestandsnamen, gemaakt- en gewijzigd-data 
blijven in principe behouden. Alle BSCW-specifieke zaken, zoals agenda’s, discussiefora, polls, enquêtes, opmerkingen en tags kunnen niet worden 
verplaatst.  

Stappenplan 
1. Kies de archiveer-optie  

• Log in op bscw.hva.nl. Vervolgens kom je in jouw werkruimte (home-map) terecht. 
Kies in het menu Bewerk voor Archiveer. Je kunt ook in de oranje balk klikken op het 
icoon ZIP (Archiveer):  
 

2. Bepaal wat je wilt archiveren 
• Je komt na de vorige stap in dit scherm terecht:  
• Hier kun je ervoor kiezen om je hele home-map te archiveren (1) 
• Je kunt ook aanvinken welke mappen je wilt selecteren (2) 

o Als je klikt op + (3) kun je één niveau dieper mappen selecteren 
o Als je de gewenste mappen geselecteerd hebt, klik dan op deze selectie (4) 

• Je krijgt nu de melding ‘Bezig met verwerken’.  
• Als het bestand gereed is ontvang je een e-mail van de Servicedesk ICTS met een link  

naar het archiefbestand.  

 

 

 

http://bscw.hva.nl/
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3. Download het archiefbestand 
• Open de e-mail en klik op de link. 
• Je komt nu op een nieuwe pagina terecht. 
• Klik op Download 
• Je krijgt de volgende pop-up: 

 
• Kies voor Bestand opslaan. Het bestand wordt nu als  

bscw.zip opgeslagen in de map Downloads op je computer.  

4. Pak het archiefbestand uit 
• Let op: Het bestand is niet te openen met de Windows Verkenner.  

Je hebt speciale software nodig om archiefbestanden uit te pakken.  
Een goede optie is het gratis programma 7Zip File Manager (http://www.7-zip.org).  
Dit programma is beschikbaar op de ICT-werkplek (HvA-Basis en HvA-Persoonlijk)  
via het Software Center.  

• Open de software 7Zip en open de map Downloads. 
• Selecteer bscw.zip en klik op Uitpakken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Kies bij Uitpakken naar de locatie waar je de bestanden wilt 
opslaan  
en klik op OK.  
 
 

 

http://www.7-zip.org/
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