
 
 

Wat houdt de data export in?   
Onze data export betreft een ruwe data-extract van de bedrijfsspecifieke gegevens / data in ons 

systeem. Deze data bevat informatie over: meldingen, taken, toolboxregistraties, lmra registraties, 

bijeenkomsten, presentielijsten bijeenkomsten en inspecties.  

Door gebruik te maken van onze data export kunnen bedrijven hun data uit ons systeem exporteren 

en (ook) elders gebruiken. Zo zijn er een aantal klanten die de data gegenereerd uit ons systeem in 

tools als PowerBI of Autodesk importeren om de data zodoende meer inzichtelijk te krijgen.  

De data wordt aangeleverd in CSV files. CSV staat voor Comma Separated Values, ookwel ‘Komma 

gescheiden bestand’ genoemd. CSV bestanden hebben als voordeel dat het een universeel 

bestandsformaat betreft. Hierdoor kan de data gemakkelijk tussen verschillende programma’s 

uitgewisseld worden. 

  

Data export via SFTP server 
Wat is SFTP 
SFTP staat voor Secure File Transfer Protocol. Door gebruik te maken van een SFTP server kunnen 
bestanden op een veilige en versleutelde manier uitgewisseld worden.  
 
Hoe werkt de SFTP server 
Voor het benaderen van de SFTP server heb je een speciaal programma nodig.  

• Voor Windows kun je bijvoorbeeld gebruik maken van: WinSCP, te downloaden via:  
Klik hier om WinSCP te downloaden 

• Voor iOS kun je bijvoorbeeld gebruik maken van: Cyberduck, te downloaden via: 
 Klik hier om Cyberduck te downloaden 

 
Als klant krijg je een eigen inlog. De inloggegevens zullen apart van elkaar worden verstrekt. Gebruik 
deze inloggegevens om met één van bovenstaande programma’s in te loggen.  
Dit werkt als volgt (zie voorbeelden): 
 
Open het programma en vul onderstaande gegevens in: 
 

Adres doelcomputer / Server:  noteer: ‘downloads.veiligwerk.net’  
Gebruikersnaam / username:  noteer de gebruikersnaam die VeiligWerk heeft verstrekt 
Wachtwoord / password:  noteer het wachtwoord dat VeiligWerk heeft verstrekt 
 
Klik vervolgens op Inloggen. 

https://winscp.net/eng/index.php
https://cyberduck.io/


 
 
 

Voorbeeld WinSCP                 Voorbeeld Cyberduck 
 
 
Na inlog krijg je toegang tot de bedrijfseigen map. Hier vind je ook een map ‘dataexport’.  
Dit is de map waar de CSV files in worden aangeboden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


