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Datarotonde: Platform voor bouwen aan digitale samenwerking, bouwen aan business
Gebruikers en (diensten)leveranciers ervaren de waarde van de Datarotonde

(augustus 2019)

MEDEWERKERS

HUURDERSAANNEMERS
INSTALLATEURS

AANNEMERS
INSTALLATEURS

PANDEN

AANNEMERS
INSTALLATEURS

APPLICATIES

GEBRUIKERSGEBRUIKERS

WONING-
CORPORATIES

VERENIGINGEN 
VAN EIGENAREN 

(VVE)

EIGEN 
WONING-

BEZITTERS

BASIS-
REGISTRATIE 
ADRESSEN EN  
GEBOUWEN  

(BAG)

EIGENAREN

EIGENAREN

VERBLIJF - 
OBJECTEN

~6.000

11.600.000

>1.000.000

10.300.000

>60

400.000 VHE ~17%

>750.000

27.500 VERENIGINGEN

950.000 APPARTEMENTRECHTEN

>4.000



3 

 Datarotonde
Platform voor bouwen aan digitale samenwerking, bouwen aan business

Bedrijven blijven continu in beweging. Digitalisering wordt op alle fronten  
als onderscheidend vermogen ervaren en ingezet. De Datarotonde en vele  
applicaties leveren hier al enkele jaren een succesvolle bijdrage aan. 

Platform voor alle partijen in de vastgoedsector 
De Datarotonde is een onafhankelijke platform dat digitale en geautomatiseerde
business-to-business-communicatie mogelijk maakt. Het is hét integratieplatform
van de Nederlandse vastgoedsector.

Een groot aantal aangesloten applicaties en organisaties maakt inmiddels gebruik 
van de Datarotonde voor het digitaal en geautomatiseerd uitwisselen van berichten. 
Applicatie- en organisatieoverstijgende processen worden ingericht met, en draaien 
op de Datarotonde. 

Het platform wordt gebruikt door alle partijen in de vastgoedsector: vastgoed-
beheerders zoals woningcorporaties en VvE’s, installateurs en aannemers en  
uiteraard ook de softwareleveranciers.

Wat wil de Datarotonde bereiken?
De Datarotonde wil toe naar een situatie waarin iedereen werkt in de applicatie van
zijn voorkeur, waarbij informatie tussen applicaties wordt uitgewisseld via digitale
berichten die automatisch verstuurd worden vanuit een applicatie en afgeleverd
worden in een andere applicatie.

Profiteer van het Datarotonde netwerk
Door het groeiend aantal aangesloten  
organisaties en applicaties komen er  
steeds meer mogelijkheden voor digitale 
samenwerking. Het platform kan binnen 
en tussen elke applicatie en organisatie  
met een integratiebehoefte worden  
ingezet.
 

VERRIJK UW 
 APPLICATIE MET DE 

DATAROTONDE 
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 Datarotonde voor applicatieleveranciers
Naadloze integratie in elk ICT-landschap en nieuwe kansen voor uw applicatie

Toegang tot data en diensten maakt het verschil
Gebruikers zijn inmiddels op alle fronten gewend aan digitalisering en verwachten 
dat hun applicaties daarin meegaan. Elke doelgroep werkt het liefst met de applicatie 
van zijn voorkeur, waarbij er de beschikking is over alle op dat moment relevante 
informatie en functionaliteit op de meest passende manier. Informatie die we  
toevoegen in het gebruik van de applicatie moet later nog steeds beschikbaar zijn, 
ook in andere applicaties, en vaak in een net andere vorm voor andere gebruikers. 

De Datarotonde is het platform waarmee u deze toegang tot data en diensten 
duurzaam krijgt, 24*7, schaalbaar en flexibel.

Alle data duurzaam beschikbaar in elke applicatie
Het hart van de corporatie is de toepassing van ICT. Wat de Datarotonde wil  
bereiken is dat alle (keten)partijen, afdelingen, medewerkers en huurders kunnen 
communiceren met het ICT-landschap van de corporatie vanuit de applicatie van 
hun voorkeur. Af van “draaistoeladministraties”, af van overtypen, e-mail en  
telefoneren. Alle informatie automatisch beschikbaar voor iedereen op het juiste 
moment, op de juiste plek en op de juiste manier.  

Als de huuropzegging  
online wordt ingediend, komen via 

de Datarotonde gegevens in de volgende 
systemen aan: Connect-It, E-Content (van 
Dinther), Empire, PlanetPress, Wimapp. Zo 
verloopt het proces in de juiste volgorde: 

planningverzoek, een werkstroom  
huur opzegging, de opzegging zelf, de 
bevestiging van opzegging per brief 

en de start van de inspectie.

Rotonde 
langs 
systemen
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Standaard aansluitingen
In nauwe samenwerking kunnen herbruikbare aansluitingen op de Datarotonde  
gerealiseerd worden waarmee duurzaam toegevoegde waarde wordt gerealiseerd 
voor klanten. Elke integratie die gerealiseerd wordt met een aansluiting op de  
Datarotonde leidt tot grotere beschikbaarheid van, en toegang tot data en diensten.

Zo kunnen:
+ applicaties gebruik maken van beschikbare informatie in het landschap;
+ diensten beschikbaar gemaakt worden voor alle applicaties in het landschap;
+ processen geautomatiseerd worden.

Ook gemakkelijk aansluiten op het  
ICT-landschap van uw afnemers?
Plug-in op de Datarotonde. Uw integratie  
wordt met één aansluiting optimaal geregeld.

De Datarotonde biedt een naadloze integratie  
voor applicaties met het ICT-landschap van  
(potentiële) opdrachtgevers.

“Op een gegeven moment  
konden we niet met Empire werken. 

Dat was op een zaterdag, op het  
moment dat onze woonwinkels open waren. 
Ondanks de storing konden we gewoon in 

Umbrella werken. De Datarotonde verzamelt 
alle berichten die niet afgeleverd kunnen 
worden. Zodra Empire weer in de lucht 

was, beschikten we direct over de 
actuele gegevens.”

Rotonde 
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systemen
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Contact

info@datarotonde.com

ISRES

Kruisboog 42

3905 TG Veenendaal

“We besteden onze tijd liever 
aan doen waar we goed in zijn, 
in onze core business. Met het 

gebruik van de Datarotonde zijn we 
af van al het koppelgedoe en kunnen 

wij ons volledig richten op het 
toepassen van onze expertise  

voor onze klanten.”

ISRES - DATAROTONDE
BUSINESS EN ICT INTEGRATIE voor applicaties
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