AFAS – ‘TE BENOEMEN
SOFTWAREPAKKET’
Dit document bevat alle voorwaarden waaraan de beschreven koppeling
tussen AFAS en ‘te benoemen softwarepakket’ moet voldoen. Dit
document is de basis voor de offerte van Integrate 4u voor deze
koppeling. Alleen een volledig en compleet ingevuld document zal in
behandeling genomen worden door Integrate 4u.

Projectplan
behorend bij offerte
met nummer ‘in te
vullen door
Integrate 4u’

AFAS KOPPELING
Opdracht specificatie koppeling AFAS – ‘andere pakket’

Algemene voorwaarden
Opdrachtgever zal er in eerste instantie zelf voor zorgen dat dit document zeer volledig en compleet wordt
aangeleverd aan Integrate 4u ten behoeve van het opstellen van de offerte.
Na het afgeven van de offerte mogen er zonder opgaaf van reden geen aanpassingen in dit document worden
gemaakt. Voor iedere aanpassing na het opstellen van de offerte volgt een herziene offerte. De koppeling
wordt opgeleverd conform de voorwaarden en wensen opgesteld in dit document.
Opdrachtgever wijst een aanspreekpunt binnen zijn organisatie aan (Intern verantwoordelijke) die ervoor zorg
draagt dat alle vragen van Integrate 4u beantwoord worden, ook die vragen met betrekking tot het andere
pakket waarmee gekoppeld wordt.
De Intern verantwoordelijke van de opdrachtgever zorgt ervoor dat alle vooraf besproken deadlines
opgevolgd en gehaald worden. Een tijdspad wordt opgenomen in het projectplan.
Klantvragen algemeen:
Naam en adresgegevens van de organisatie die de koppeling aanvraagt.
Naam, mailadres en direct telefoon nummer van de intern verantwoordelijke persoon.
Koppeling algemeen:
Met welke softwarepakket moet de koppeling gemaakt worden, naam en website.
Is het eenzijdig of tweezijdig koppeling?
Bij een eenzijdige koppeling gaat de data OF van AFAS naar een ander softwarepakket OF vanuit een
ander softwarepakket naar AFAS toe. Bij een tweezijdige koppeling gaat de data EN naar AFAS toe
maar wordt ook data vanuit AFAS naar het andere pakket gestuurd.
Draait AFAS online of lokaal, indien online gehost bij AFAS of bij een andere Cloud oplossing?
Lokaal > via Citrix of RDP is remote inloggen mogelijk? Inlog dient aangeleverd te worden bij akkoord
van de opdracht.
Lokaal > Is de URL van de AFAS server toegankelijk via internet? Inlog dient aangeleverd te worden bij
akkoord opdracht.
Via welk platform kunnen wij de data ophalen en/of aanleveren (bv. Webservices (SOAP of Rest) of
bestandscommunicatie(FTP/SFTP) of betreft het een rechtstreekse database koppeling?
Detail informatie koppeling:
Laat via printscreens stap voor stap zien hoe je nu de handelingen die je wenst in de koppeling
handmatig doorloopt, we noemen dit document de ‘procesflow’.
Op welke momenten dient de data geupdate te worden via de taakplanner, geef de tijdinterval/ of
het moment van actie aan in de procesflow.
Is er sprake van het optellen, samenvoegen, aanvullen etc. van data? Zo ja geef dit aan in de
procesflow (graag uitgebreid toelichten).
Vul de datatabellen, bij een tweezijdige koppeling dienen beide datatabellen gevuld te worden.
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Procesbeheer:
Inzake procesmonitoring (er komt een beheer cockpit waarop ingelogd kan worden), hoeveel
gebruikers gaan dit proces monitoren/hoeveel inloggende gebruikers zijn er gewenst.
Wat wordt er verwacht van Integrate 4u inzake de overdracht van kennis en het beheer? Beschrijf de
gewenste overdracht (documentatie, training op locatie of anders..)
Schatting van het aantal flows / processen op maandbasis (verkeersdrukte op de server)
Wanneer start het proces (bijvoorbeeld invullen formulier door klant) en wanneer stopt dit proces?
Geef dit aan in de flowchart.
Informatie:
In de datatabellen ontvangen wij graag het format van het veld. Hieronder benoemen wij de mogelijke
formats.
Date / time en formaat ( Datum/tijd > dd-mm-jjjj:hh:mm:ss )
String (tekst)
Integer (van 0 tot en met 32.000)
Float (3,2345)
Boolean (true or false)
Array (lijst)
Object
NULL
Resource

Uitbesteden:
Zoals valt te lezen uit bovenstaande voorwaarden is voor het accuraat kunnen opstellen van een offerte
nauwkeurigheid erg belangrijk om er zeker van te zijn dat een opgeleverde koppeling aan de verwachtingen
voldoet. Daarnaast ben je voor het uitzoeken van bovenstaande data ook afhankelijk van de
informatievoorziening van de derde betrokken partij (de partij met wie we de koppeling met AFAS willen
maken).
Wij begrijpen dat je als opvragende partij misschien niet de tijd, kennis en energie hebt om bovenstaande
informatie en de datatabellen aan te leveren.
In dat geval is het mogelijk dat wij deze taak op ons nemen. Wij vragen hiervoor een voortuitbetaling van
€ 3.500 en zullen uiteindelijk op basis van nacalculatie een afrekening maken. Dit bedrag is dus exclusief de
daadwerkelijke realisatie van de koppeling.
Wij komen een volledige dag bij u op locatie om het proces te inventariseren
Al het contact met de partij met wie de koppeling gerealiseerd moet worden verloopt via ons
Opstellen document ‘AFAS koppeling’
Vullen datatabellen voor een- of tweezijdige koppeling
Opstellen procesflow
Opstellen offerte
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