MEDEWERKER KOPPELING
AFAS PROFIT - NEDAP ONS
Gebruikt uw organisatie AFAS Profit als HR pakket en Nedap Ons als
ECD? Dan kunt u uw administratieve last beperken door gebruik te
maken van onze geautomatiseerde koppeling tussen deze twee
systemen.
Hierdoor voorkomt u bijvoorbeeld het dubbel invoeren van nieuwe medewerkers en
mutaties in medewerker gegevens. Efficiënt en zonder het risico op fouten!
De koppeling zorgt ervoor dat gegevens over een medewerker die belangrijk zijn in
Nedap Ons, zoals stamgegevens, contracten, functies / deskundigheden en
verlofrechten automatisch vanuit AFAS Profit naar Nedap Ons worden overgezet.
Hoe werkt het en waarom is het nodig?
De specificaties van zowel AFAS Profit als Nedap Ons maken het mogelijk om te
kunnen koppelen met externe applicaties. AFAS Profit kan echter geen gegevens
actief aanbieden aan externe applicaties. Nedap Ons kan deze gegevens ook niet
actief ophalen vanuit een externe applicatie. Om de communicatie tussen deze twee
applicaties te verzorgen, is deze koppeling ontwikkeld. De koppeling wordt uitgevoerd
op ingeplande tijdstippen, doorgaans enkele malen per dag. In Ons Administratie is
een importrapportage beschikbaar die door de applicatiebeheerder worden gebruikt
om eventuele uitval op te sporen en op te lossen. Technische fouten in de koppeling
worden door Quattri gesignaleerd.
Het verloopt het in gebruik nemen van de koppeling?
Acties kunnen deels worden uitgevoerd door uw eigen medewerkers (indien nodig
met ondersteuning van uw Afas consultant) en deels door Quattri. We onderscheiden
hierin de volgende stappen: - voorbereiden - inrichten van de koppeling - testen op
basis van een testplan - acceptatie en productie nemen - nazorg
Kosten
- eenmalig aanschaf van de functionaliteit
- consultancy uren ten behoeve van de implementatie
- de jaarlijkse kosten voor hosting en onderhoud (b.v. in verband met nieuwe
releases van Nedap Ons)
We maken graag een passende offerte voor u!

MEER WETEN?
Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op via
info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992
Of bezoek onze website; www.quattri.nl

