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Integratie en  
digitaliseren
 

In een tijd van digitalisering en digitaal werken heeft u als  

organisatie behoefte aan wendbaarheid en orde in de ICT om 

een maximale klanttevredenheid te kunnen bereiken. Een  

platform als de Datarotonde helpt uw organisatie te groeien 

naar maximale wendbaarheid en digitalisering. 

ISRES heeft in deze brochure haar diensten en een aantal van 

haar standaard beschikbare functionele proces implementaties 

op een rij gezet. 

Functionele proces implementaties worden via diverse koppel-

pakketten met standaard-aansluitingen aangeboden. Hiermee 

is op een gestandaardiseerde wijze de inrichting van een  

gedigitaliseerd (deel)proces beschikbaar. Het bestellen van een 

koppelpakket uit deze brochure is een geautomatiseerd proces en 

is erg eenvoudig. Ga naar www.datarotonde.com/koppelshop, 

selecteer het pakket en de opties waarvan uw organisatie  

gebruik wil maken.

KOPPELEN VAN APPLICATIES EN KETENPARTNERS

Door het koppelen van de softwaresystemen zoals ERP, huurdersportaal of DMS  
binnen uw eigen organisatie en softwaresystemen van ketenpartners worden  
processen optimaal ondersteund. 

Diverse betrokkenen in een proces zoals investeerders, vastgoedbeheerders,  
financiële administratie, huurders, onderhouds-regisseurs en -uitvoerders  
communiceren op deze manier soepel met elkaar. Zowel inloggen in verschillende 
systemen en het overtypen van informatie als ook het aantal verstuurde e-mail-
berichten en uitgevoerde telefoontjes wordt hierdoor geminimaliseerd. 

Gebruik de Datarotonde als robuuste oplossing voor al uw integratievraagstukken 
en maak afdelingen, ketenpartners, leveranciers en huurders blij met het gemak 
van digitalisering. De Datarotonde is uw Platform-as-a-Service voor verbinding  
tussen uw applicaties, verbinding met uw ketenpartners en regie over uw processen.

“De Datarotonde maakt  
op de juiste manier de koppeling 

mogelijk tussen verschillende  
afdelingen, ketenpartners en de  
diverse Informatiesystemen.” 
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STANDAARDISEREN

Het realiseren van koppelingen is een uitdaging voor applicatieleveranciers.  
En deze uitdaging neemt exponentieel toe naarmate het aantal applicaties waar- 
mee gekoppeld moet worden toeneemt. Dit resulteert in een enorme investering  
voor de applicatieleveranciers om de compatibiliteit te garanderen. 

ISRES biedt met het Datarotonde integratieplatform de oplossing voor deze  
applicatieleveranciers. Dankzij de tussenkomst van de Datarotonde hoeft de  
applicatieleverancier slechts eenmalig een standaardaansluiting te realiseren  
en te beheren, waarmee de applicatie compatibel is met alle applicaties en  
alle organisaties die aan de Datarotonde gekoppeld zijn. Zowel functionele als  
technische verschillen tussen applicaties en partijen worden onder eindregie  
van ISRES met de diverse partijen afgestemd en opgelost op de Datarotonde.

 
TOEPASSEN VAN STANDAARDEN

ISRES investeert in standaard-aansluitingen. Samen met de sector ontwikkelt  
ISRES nieuwe en aanvullende standaarden en adviseert op de toepassing van  
standaarden bij het realiseren van koppelingen. Met behulp van deze aanpak is  
ISRES in staat om snel en efficiënt koppelingen duurzaam te realiseren en de  
standaard-aansluitingen in de processen toe te passen.

ONDERHOUDEN VAN RELATIES MET  
APPLICATIELEVERANCIERS

In samenwerking met de applicatieleveranciers zorgen  
we ervoor dat standaard-aansluitingen ook in de toekomst  
correct blijven functioneren, bijvoorbeeld zodra een nieuwe  
versie van een applicatie beschikbaar komt. Dit doet ISRES 
door afspraken met applicatieleveranciers te maken over  
de standaarden en het wijzigingsproces.

END-TO-END MONITOREN EN BEHEREN VAN DE KETEN

Digitale integratie tussen ketenpartijen kunnen door de afspraken die ISRES met  
de applicatieleveranciers heeft gemaakt Managed worden afgenomen. Dit betekend 
dat ISRES de volledige technische verantwoordelijkheid neemt voor het goed  
functioneren van de hele ketencommunicatie en u daarmee ontzorgt. 

Kenmerken van deze Managed dienst zijn:
> dienstverlening voor de hele keten, real-time  

gemonitord en beheerd via één loket bij ISRES;
> regie op incidenten en wijzigingen van  

verschillende partijen;
> maandelijkse rapportage van aantallen  

verzonden en ontvangen berichten;
> real-time monitoring van het proces.
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ORGANISATIESPECIFIEK INRICHTEN VAN PROCESSEN

Met de Process Engine is het mogelijk om business rules en proceslogica toe te 
passen op uw integratie. Waar de aansluitingen zorgen voor verbinding tussen  
de applicaties en de benodigde data-integratie, dragen processen zorg voor een 
nauwere procesintegratie en geven wendbaarheid en flexibiliteit. De processen  
werken bovenop de standaard-aansluitingen. 

> snel en flexibel ingericht; 
> straight-through-process of  

deels geautomatiseerd;
> KPI’s bewaken in procesuitvoering  

en direct actie ondernemen mogelijk.

PROCESMONITORING VOOR UW ORGANISATIE

Met de Datarotonde Monitor kan een functioneel beheerder van uw organisatie  
alle gebeurtenissen binnen de keten monitoren.  

> processen van begin tot eind inzien;
> van elke aansluiting de ingekomen en  

verstuurde berichten inzien;
> prestatie-indicatoren als verwerkings-  

en reactie-tijden als ook beïnvloedende  
factoren zoals batchprocessen gebruiken  
om processen te optimaliseren.

PROCESINFORMATIE BESCHIKBAAR

Uw organisatie kan met een speciale Datarotonde Data Lake connector de  
Datarotonde procesinformatie van uw organisatie in een eigen Data Lake laten 
plaatsen. Deze procesdata kunt u gebruiken om uw processen te valideren en  
aan te passen naar behoefte. De data in uw Data Lake geeft waardevolle  
feedback op uw processen om tot verbetering te komen. 

> gedetailleerde informatie in aanvulling 
op bestaande managementinformatie;

> analyse in eigen omgeving;
> identificeren van knelpunten in  

processen;
> KPI’s inrichten en benchmarks  

definiëren.

 
SERVICEDESK

Uw organisatie heeft toegang tot de servicedesk  
van ISRES. De servicedesk is bemenst met een vast 
team van ISRES medewerkers. Incidenten worden  
binnen een vooraf afgesproken tijd opgelost.

> melden incident;
> indienen serviceverzoek.
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volledige integratie van BPM in de 
Datarotonde zijn procesweergaves 

gelijk aan hoe het proces  
werkelijk wordt uitgevoerd.”
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Digitaal  
onderhoudsproces 
In het onderhoudsproces zijn verschillende partijen die  

informatie digitaal met elkaar willen uitwisselen. Elke partij 

doet dat het liefste vanuit de applicatie van haar voorkeur.  

Het aantal e-mails en telefoontjes dat wordt uitgewisseld  

in de samenwerking moet zoveel mogelijk worden beperkt.  

Het is tijd om afscheid te nemen van de zogenaamde  

‘draaistoeladministraties’. Geen scala meer aan portalen waar 

informatie uitgehaald, bijgewerkt of overgetypt moet worden. 

We kennen allemaal het beeld van een medewerker die  

gebeld wordt door een huurder met de vraag wat de status  

is van zijn reparatieverzoek. De informatie hierover is (nog) 

niet beschikbaar in het systeem met als gevolg dat er gebeld 

moet gaan worden met de onderhoudsleverancier om de  

huurder van dienst te kunnen zijn.

Koppeling van applicaties
Het alternatief voor nabelacties, portalen en mailverkeer is om de systemen  
van de opdrachtgever en opdrachtnemer direct met elkaar te laten communiceren; 
het zogenaamd koppelen van de applicaties. De koppeling maakt het mogelijk om 
statuswijzigingen automatisch terug te koppelen aan de opdrachtgever. Zodra een 
opdracht gepland is in de applicatie van de opdrachtnemer is deze informatie ook 
beschikbaar bij de opdrachtgever. 

Dankzij een dergelijke koppeling wordt bijvoorbeeld, zodra de opdrachtgever een 
onderhoudsopdracht (werkbon) aanmaakt in haar applicatie, automatisch dezelfde 
opdracht beschikbaar gesteld in de applicatie van de opdrachtnemer. De mede-
werker van de opdrachtnemer kan direct overgaan tot het afhandelen van de  
opdracht, zoals het inplannen, zonder vooraf de informatie over te typen. 

 

> opdracht versturen  
 van opdrachtgever  
 naar opdrachtnemer;
> statusuitwisseling  
 tussen beide partijen;
> factuur versturen van  
 opdracht nemer naar  
 opdrachtgever.

Zo kan:
+ het aantal handmatige handelingen worden gereduceerd;
+ het aantal fouten veroorzaakt door ontbrekende of verkeerd overgenomen  

informatie worden gereduceerd;
+ de klanttevredenheid worden verhoogd door betere en snellere  

informatievoorziening.

Met een Datarotonde koppelpakket voor het digitaliseren van het onderhoudsproces 
van uw organisatie kunt u beter inzicht in de voortgang van het proces en betere 
communicatie van en naar de melder, de opdrachtnemer en de uitvoerder realiseren. 
De betrokkenen worden automatisch geïnformeerd over de verschillende stappen in 
het proces. 

OPDRACHTNEMEROPDRACHTGEVER

€
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VASTGOEDBEHEERDERS 

Vastgoedbeheerders zijn aangesloten op de  
Datarotonde en daarmee is een optimale digitale 
communicatie met en vanuit de beheerder mogelijk. 

Zij kunnen: 
> reparatieverzoeken ontvangen; 
> onderhoudsopdrachten versturen; 
> onderhoudsstatussen ontvangen en versturen;
> facturen ontvangen en versturen.

Beschikbaar voor Axxerion, Casix, Dynamics Empire,  
Mareon, Planon, Twinq

 

KOVRA MANAGED

Naadloos digitale integratie met leveranciers van  
onderhoud. Dit is een functionele implementatie  
van de KOVRA standaard in een volledig end-to-end 
gemonitorde keten. Uw organisatie kan met dit  
koppelpakket vanuit Dynamics Empire digitaal  
communiceren met haar onderhoudsleveranciers. 

> opdrachten versturen van opdrachtgever  
naar opdrachtnemer; 

> statusuitwisseling tussen beide partijen; 
> facturen ontvangen van opdrachtnemer.

Beschikbaar voor Dynamics Empire

INTAKE MANAGED 

Naadloze digitale integratie met portaal, app,  
onderhoudsleverancier of reparatieverzoek-service  
in een volledig end-to-end gemonitorde keten zorgt 
voor een optimaal reparatieverzoek-volgsysteem.  
Uw organisatie kan met dit koppelpakket in Dynamics 
Empire digitale reparatieverzoeken ontvangen. 

> reparatieverzoeken van melder ontvangen via  
portaal, app, reparatieverzoek-service of  
onderhoudsleverancier; 

> melder op de hoogte houden van de  
onderhoudsstatus.

Beschikbaar voor Dynamics Empire

HOOFDAANNEMERS 

Met dit koppelpakket kan uw organisatie als  
hoofdaannemer digitaal berichten uitwisselen  
met onderaannemers. 

> opdrachten versturen naar onderhoudsleverancier;
> statusuitwisseling tussen beide partijen.

Beschikbaar voor BouwInfosys, homeDNA
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INTAKESERVICES

Reparatieverzoek-intakeservices zijn met hun  
software aangesloten op de Datarotonde.  
Hierdoor is een optimale digitale communicatie  
met de reparatieverzoek-intakeservice mogelijk. 

Zij kunnen: 
> reparatieverzoek versturen; 
> continue terugkoppeling onderhoudsstatus  

ontvangen.

Beschikbaar voor Embrace, Kubion, ROSA, Zig

ONDERHOUDSLEVERANCIERS 

Onderhoudsleveranciers zijn aangesloten via  
hun applicatieleveranciers op de Datarotonde.  
Hierdoor is een optimale digitale communicatie  
met onderhoudsleveranciers mogelijk. 

Zij kunnen: 
> onderhoudsopdrachten ontvangen;
> onderhoudsstatussen versturen; 
> facturen versturen.

Beschikbaar voor 4PS, Acto, Admicom, Afas, BouwInfosys, 
Centric ALERT, Exact Bouw7, homeDNA, Kraan, PCA,  
Syntess Atrium

VASTGOEDEIGENAREN

Als vastgoedeigenaar beschikt uw organisatie  
met dit koppelpakket over digitale integratie met  
externe beheerders als VvE Beheerders of vastgoed-
ontwikkelaars voor het doen van reparatieverzoeken 
van eenheden onder extern beheer. 

Zij kunnen: 
> reparatieverzoeken versturen naar externe  

beheerder of ontwikkelaar; 
> onderhoudsstatussen ontvangen; 
> facturen ontvangen.

Beschikbaar voor Axxerion, Dynamics Empire, 
Mareon, Planon

BEWONER-SELF SERVICES 

Bewonersportalen en apps zijn aangesloten op de 
Datarotonde voor het indienen, plannen en volgen 
van een reparatieverzoek door de huurder. Er is  
real-time integratie mogelijk met zowel de vastgoed-
eigenaar als de uitvoerder van de reparatie. 

Zij kunnen: 
> reparatieverzoeken versturen; 
> onderhoudsstatussen ontvangen; 

Beschikbaar voor Area of People, Embrace, Kubion,  

S1MONE, Zig
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Digitaal plannen
In de communicatie om te komen tot een geaccepteerd  

planvoorstel kan veel tijd gaan zitten. We kennen allemaal  

de moeite die soms gedaan moet worden om tot een afspraak 

te komen. De onderhoudsleverancier heeft bijvoorbeeld soms 

verschillende pogingen nodig om de bewoner te bereiken  

voor het maken van een afspraak. Voor de bewoner kan het 

daarentegen vervelend zijn om beschikbaar te moeten zijn 

voor het maken van een afspraak en regelt dat liever  

simpelweg online. 

Daarbij worden fouten in deze communicatie door alle  

betrokkenen als onprettig ervaren. Denk bijvoorbeeld aan  

de frustratie en kosten voor de onderhoudsleverancier  

(opdrachtnemer) die voor een dichte deur komt te staan  

of een bewoner die tevergeefs wacht op een reparateur.

Koppeling van applicaties  
Het alternatief voor de handmatige handelingen via mail of telefoon om tot  
een afspraak te komen is om de applicaties van de opdrachtgever en opdracht-
nemer direct met elkaar te laten communiceren; het zogenaamd koppelen van de 
applicaties. De opdrachtgever kan direct vanuit haar applicatie een planvoorstel  
opvragen en bevestigen of annuleren bij de opdrachtnemer. 
 

> planningsvoorstellen 
 opvragen door opdracht-
 gever bij opdrachtnemer;
> geaccepteerd planvoorstel 
 doorgeven.

 
 

OPDRACHTNEMEROPDRACHTGEVER
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PRIMAIR SYSTEEM - PLANNEN

Digitale integratie vanuit het primaire systeem  
met planningsoftware of een externe planner. 
Met deze koppelpakketten kan vanuit het primair 
systeem een planverzoek voor een onderhouds-
opdracht gedaan worden bij een plansysteem  
of een externe planner. 

> contactgegevens ter beschikking stellen; 
> versturen planningsverzoek; 
> versturen definitief gepland; 
> ontvangen en versturen planningsreactie.

Beschikbaar voor Dynamics Empire

PLANSYSTEMEN 

Plansystemen zijn op de Datarotonde  
aangesloten voor digitale integratie plannen  
in het onderhoudsproces. 

> ontvangen planningsverzoek;
> versturen planningsreactie. 

Beschikbaar voor Connect-IT

HUURDERSPORTALEN –  
REPARATIEVERZOEK

Bewonersportalen zijn aangesloten voor het indienen, 
plannen en volgen van een reparatieverzoek door  
de huurder. Er is real-time integratie met zowel de 
vastgoedeigenaar als de uitvoerder van de reparatie 
als ook met het plansysteem. 

> reparatieverzoek versturen van portaal naar  
primair systeem en/of onderhoudsmodule  
eventueel inclusief planningsverzoek; 

> ontvangen planningsreactie; 
> ontvangen onderhoudsstatus.

Beschikbaar voor Embrace, Kubion, Zig

 

ONDERHOUD – PLANNEN

Diverse softwaresystemen voor onderhoud zijn op  
de Datarotonde aangesloten en ondersteunen het 
uitwisselen van digitale berichten voor het plannen 
van reparatieverzoeken. 

> ontvangen planningsverzoek; 
> versturen planningsreactie. 

Beschikbaar voor BouwInfosys, PCA, Sigmax
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Digitaal  
verhuurmutatie-
proces
Een verhuurmutatieproces bestaat vaak uit meerdere stappen 

waarbij verschillende personen, afdelingen en soms ook  

ketenpartners betrokken zijn. Dit betekent in de praktijk dat  

er veel momenten van informatieoverdracht zijn zoals voor 

gegevens van de huurder, vastgoedinformatie van de woning, 

inspectie-informatie, gegevens nodig voor publicatie en  

gegevens van nieuwe kandidaten. Ook moeten er diverse  

afspraken gepland worden. 

Er is een gevoel van ontevredenheid bij zowel huurders als  

ook bij de betrokken uitvoerders als de juiste informatie  

ontbreekt op het moment dat men deze nodig heeft of bij  

het niet soepel verlopen van het maken of wijzigen van de  

afspraken. Daarbovenop is een lange doorlooptijd van het  

verhuurmutatieproces en daarmee de duur van de leegstand 

financieel onaangenaam. 

 

Koppeling van applicaties 
Het alternatief voor handmatige handelingen van overtypen, mailen of  
telefoontjes om alle informatie en afspraken op orde te krijgen is het koppelen  
van de applicaties waardoor deze direct met elkaar kunnen communiceren. 

Door het koppelen van de diverse systemen zoals huurdersportaal, het ERP,  
inspectieapp, woonruimteverdeelsysteem, carthotheek en DMS wordt het  
verhuurmutatieproces optimaal ondersteund. De betrokkenen worden automatisch 
geïnformeerd over de verschillende stappen in het proces en relevante informatie 
is beschikbaar.

Dankzij beschikbare standaard-aansluitingen op de Datarotonde kunnen  
applicaties die betrokken zijn in het verhuurmutatieproces eenvoudig met elkaar 
gekoppeld worden. Samen met de Process Engine zijn de standaard-aansluitingen 
dé ondersteuning bij het inrichten en uitvoeren van het verhuurmutatieproces  
en kan uw organisatie het verhuurmutatieproces naar eigen inzicht en situatie  
eenvoudig inrichten.

Door applicaties direct met elkaar communiceren wordt het aantal handmatige 
handelingen zoals overtypen, mail of telefoon om alle informatie en afspraken op 
orde te krijgen tot een minimum beperkt en wordt daarmee de foutgevoeligheid  
en doorlooptijd aanzienlijk verlaagd. 
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WRV MANAGED 

Naadloos digitale integratie met het woonruimte-
verdeelsysteem. Dit is een functionele implementatie 
van de VERA standaard in een volledig end-to-end 
gemonitorde keten

> aanbieden van een nieuw object  
voor bemiddeling; 

> ophalen van gegevens van de  
acceptant uit het woonruimte  
bemiddelingssysteem; 

> kennisgeven van een geaccepteerd  
object door de kandidaat.

Beschikbaar voor Dynamics Empire

PRIMAIR SYSTEEM - WRV 

Met uw ERP aangesloten op de Datarotonde 
kan uw organisatie berichten uitwisselen met 
het woonruimtebemiddelingssysteem. 

> aanbieden van een nieuw object  
voor bemiddeling; 

> ophalen van gegevens van de  
acceptant uit het woonruimte  
bemiddelingssysteem; 

> kennisgeven van een geaccepteerd  
object door de kandidaat.

Beschikbaar voor Aareon, Dynamics Empire,  
Hercules, NCCW

INSPECTIEAPPS

Onderhoudszaken die geregistreerd worden tijdens 
opname, intake, oplevering of aanvaarding van een 
eenheid kunnen direct gesynchroniseerd worden met 
bijvoorbeeld het primaire systeem en DMS.

> inlezen onderhoudstemplate;
> bijwerken onderhoudsorder;
> bijwerken onderhoudstaak; 
> herziening op het huurcontract doorvoeren;
> advertentiefoto’s aanbieden;
> woning-waarderingsgegevens verstrekken. 

Beschikbaar voor Casix

HUURDERSPORTALEN -  
HUUROPZEGGING

Bewonersportalen zijn aangesloten op de Datarotonde 
voor het bieden van een optimale beschikbaarheid 
van diensten en informatie van de vastgoedbeheerder 
voor de bewoner. Zo wordt ook het verhuurmutatie-
proces optimaal ondersteund.

> huuropzegging versturen van portaal naar  
primair systeem en/of woonruimteverdeelsysteem; 

> huurcontract ontvangen ter ondertekening; 
> ondertekend huurcontract versturen.

Beschikbaar voor Embrace, Kubion, Zig
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VABI ASSETS WOONLASTEN

Een inschatting van de woonlasten kan naadloos 
geïntegreerd worden met een woonruimteverdeel-
systeem. Hiermee kan een toekomstig huurder  
bij een woningadvertentie zien wat hij /zij aan  
woonlasten kan verwachten en zelf de inschatting 
maken of dit betaalbaar is. 

> verzoek tot berekening woonlasten ontvangen;
> woonlasten verstrekken.

Beschikbaar voor Vabi

DMS – CONTRACTEN, PUBLICATIES, 
VASTGOEDDOSSIER

Met het DMS aangesloten op de Datarotonde  
kunnen diverse documenten als contracten,  
publicaties en foto’s automatisch opgehaald  
en gearchiveerd worden.

> contracten ophalen en opslaan;
> publicaties ophalen en opslaan;
> vastgoeddossier ophalen en opslaan. 

Beschikbaar voor BCT, DISKIS, E-Content, PlanetPress, 
SmartDocuments, Spigraph, Square DMS, Xtendis

PRIMAIR SYSTEEM – VASTGOEDDATA, 
HUURDERSINFORMATIE

Digitale integratie vanuit het primaire systeem  
voor het verstrekken van administratieve gegevens 
betreffende vastgoed en huur. Ook externe specifieke 
informatiesystemen kunnen geïntegreerd worden.

> huurgegevens ter beschikking stellen; 
> vastgoedgegevens ter beschikking stellen; 
> wijzigingen vastleggen.

Beschikbaar voor Aareon, BRP, Dynamics Empire,  
Hercules, NCCW, Qii

ENERGIE - LEEGSTANDHULP 

Met de aansluiting energieleveranciers op de  
Datarotonde kan het aan- of af-melden gemakkelijk 
geïntegreerd worden uitgevoerd in het huurmutatie-
proces. 

> aanmelden leegstand;
> afmelden leegstand.

Beschikbaar voor Eneco leegstandhulp

 

P
R

O
D

U
C

T
E

N
 D

IG
ITA

A
L

 V
E

R
H

U
U

R
M

U
TA

T
IE

P
R

O
C

E
S 



27 26 

Digitaal  
vastgoeddossier
Veel informatie rond vastgoed is voor verschillende mensen  

en afdelingen in de organisatie bruikbaar of nodig. Maar vaak 

is die informatie niet toegankelijk (of niet in de gewenste 

vorm) of niet actueel. Ook ketenpartners als onderhouds-

leveranciers of 24/7 services hebben behoefte aan informatie 

over het vastgoed waarvoor zij diensten verlenen. 

Adresgegevens vormen de basis van vastgoeddata en kennen 

het primaire systeem als bron. Als in deze bron wijzigingen  

optreden wil je dat niet op verschillende plaatsen handmatig 

bij hoeven werken. Dat is tijdrovend en foutgevoelig.  

Informatie over de actuele toestand van het vastgoed  

ontstaat vaak buiten de organisatie, maar wil men toch  

graag binnen de hele organisatie beschikbaar hebben.

 
 

Koppeling van applicaties 
Alle vastgoeddata voor iedereen op orde. Een belangrijk hulpmiddel om zowel  
de actuele administratieve als ook de actuele fysieke vastgoeddata in het gehele 
applicatielandschap op orde en beschikbaar te maken is het koppelen van  
applicaties. 

Door de integratie met aanbieders van vastgoeddata of modellen zoals Vabi,  
Luxs en het Kadaster is zowel de actuele administratieve als ook de actuele  
fysieke vastgoeddata in het gehele applicatielandschap geïntegreerd beschikbaar. 

Zo ontwikkelden bijvoorbeeld ISRES en Vabi Software in nauwe samenwerking  
de Vastgoeddatarotonde. Met de inzet van de Datarotonde kunnen organisaties  
in Vabi Vastgoeddata, een omgeving waarin gebruikers in 3D allerlei gegevens  
over vastgoed kunnen bekijken, ook belangrijke basisgegevens bekijken die uit  
hun eigen primaire systemen afkomstig zijn.

Door de integratie met aanbieders van Internet of Things (IoT) informatie als  
bijvoorbeeld SWYCS en LiftInsight is er actuele data van assets in het gehele  
applicatielandschap beschikbaar. 
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VASTGOEDDATA

Dit koppelpakket stelt u in staat om beschikbare 
vastgoedinformatie in Vastgoeddata bij te werken  
of juist te ontsluiten voor gebruik in andere  
processen. Hiermee heeft u altijd toegang tot  
de enorme rijkdom aan vastgoeddata die u in  
Vastgoeddata opgeslagen hebt.

Beschikbaar voor Luxs, Vabi

VABI ASSETS ENERGIE

Met dit koppelpakket kan een vastgoedbeheerder  
het energiebeleid en de bijbehorende administratie 
integreren met de vastgoedadministratie en  
bijvoorbeeld de woningwaardering. Onderdeel van  
het koppelpakket is bijvoorbeeld de vastgestelde 
energie-index.

Beschikbaar voor Vabi

BAG - BASISREGISTRATIE  
ADRESSEN EN GEBOUWEN 

Middels dit koppelpakket is de BAG aangesloten  
op de Datarotonde. Uw organisatie kan hiermee  
bijvoorbeeld objecten bijwerken in het primaire  
systeem of gebruiken als verrijking in processen 
waarin vastgoeddata wordt gebruikt.

Beschikbaar voor BAG, Postcodecheck

IOT - INTERNET OF THINGS  

Sensordata van objecten gebruiken in uw processen 
en administratie kan een waardevolle aanvulling  
zijn. Met de Datarotonde wordt deze data naadloos 
beschikbaar gesteld en geïntegreerd in het  
applicatielandschap van uw organisatie.

Beschikbaar voor SWYCS
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Integrale  
klantcommunicatie 
Klantcommunicatie gaat verder dan het beantwoorden van 

vragen en kunnen vinden van informatie. Het gaat ook om  

het verlenen van diensten. Een goede dienstverlening vereist 

integrale uitvoering van de klantcommunicatie. Immers, de 

klant of huurder wil uniforme, eenduidige en consistente  

informatie ontvangen op het moment dat hij daar behoefte 

aan heeft. 

Bij een dienst, zoals bijvoorbeeld het indienen van reparatie-

verzoek of mutatie, zijn op de achtergrond al snel meerdere 

systemen betrokken, zoals het primaire systeem voor de  

basisgegevens, het DMS voor het opslaan van documenten en 

systemen van ketenpartners. Het betrokken zijn van meerdere 

systemen, afdelingen of organisaties op de achtergrond leidt 

gemakkelijk tot vertraging of miscommunicatie waarmee de 

waardering van de dienstverlening snel afneemt.

Koppeling van applicaties
Door de koppelingen wordt de informatie uit de verschillende systemen verzameld 
en gedeeld en wijzigingen doorgevoerd. Zo is altijd de juiste data op de juiste 
plaats op het juiste moment beschikbaar. 

Met Datarotonde koppelpakketten voor integrale klantcommunicatie kunt u als  
organisatie de digitale klantcontactprocessen die in het klantportaal ingericht zijn 
koppelen aan uw backoffice. Met inzet van de Datarotonde wordt de informatie  
uit de verschillende systemen verzameld en gedeeld en wijzigingen doorgevoerd.  
Zo is altijd de juiste data beschikbaar. Daarbij kan er door integratie met diverse 
communicatie-kanalen en financiële betaalsystemen aan de voorkant een voor de 
klant meest eenvoudige gepaste manier van communiceren aangeboden worden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan telefoon, chat, whatsapp, mail en portaal tot en met 
QR-code of intakeservice.

> ophalen van huurovereenkomst-, klant- of vastgoedinformatie;
> synchroniseren van gewijzigde huurderinformatie in portaal naar het  

betreffende primaire systeem; 
> archiveren en raadplegen van documenten in en vanuit het DMS. 
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OMNICHANNEL COMMUNICATIE

Door het aansluiten van bijvoorbeeld omnichannels  
is er optimale geïntegreerde klantcommunicatie  
mogelijk. Een platform voor omnichannel  
communicatie beschikt door aansluiting op de  
Datarotonde over directe integratie met informatie  
en processen in de organisatie. 

Beschikbaar voor AddComm, KCM Survey, Postex,  
WOCO Innovations

BEWONER-SELF SERVICES 

Steeds meer diensten worden digitaal en online  
aangeboden. Bewonersportalen, platformen en apps 
beschikken door aansluiting op de Datarotonde over 
real-time informatie en directe integratie met de  
processen van uw organisatie. 

Beschikbaar voor Area of People, Embrace Portals,  
IRIS, S1MONE, Zig

AANBIEDEN WOONRUIMTE

Het aanbieden van woonruimte loopt vaak via  
gespecialiseerde platformen die de communicatie  
en het proces met de woningzoekenden faciliteren. 
Door aansluiting van deze platformen op de  
Datarotonde wordt de digitale integratie van de  
aanbieder van het vastgoed en de platformen  
waarop het vastgoed wordt aangeboden  
gerealiseerd.

Beschikbaar voor Corpoflow, Embrace Property,  
WoningNet, Zig Aanbod
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Kant-en-klare oplossingen voor digitale processen
www.datarotonde.com/koppelshop

Koppelshop
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Lijst van gekoppelde applicaties
Zie voor de meest actuele informatie onze website  
www.datarotonde.com/gekoppelde-applicaties.

Leverancier Applicaties
4PS Construct
Aareon SG Tobias, Tobias AX, Tobias 365, Mareon, ShareWorX 
Acto Informatisering Acto
Admicom Vakware
Addcomm Flowize, Datahub
Afas Software Afas Online
Area of People Area of People
Atag Eigen systeem
BCT Corsa
Bouw7 Exact Bouw7
BouwInfosys BouwWorks, BouwOffice
Bright Answers Klantvenster (E-Archief)
Casix Onderhoud, InspectieApp
Cegeka-dsa Diskis, Dynamics Empire
Centric ALERT
Convect Convect VvE Beheer Software
Embrace, the human cloud Embrace Portals, Embrace Property
Eneco Leegstandhulp
Esker P2P
Evidos
Exact Synergy, Bouw7
expansion Xtendis
Facilitor Mareon
Growteq Growteq
Hercules WOCAS
Herke Software Herke
Het Wonen Corpoflow
HomeDNA Online Woningdossier
Kadaster BAG
Kraan Kraan Bouwcomputing
Kubion IRIS
Luxs Luxs
Mendix Mendix

Vendor Applications
Microsoft Dynamics Navision
NCCW XBIS, IntraWIS
Netadmin Netadmin
NoClaims NoClaims
Objectif Lune PlanetPres
OLBICO OLBICO
Oneshoe Oneshoe
Onguard Credit Manager
PCA PCA
Planon Reasult, Onderhoud
Postex Postex
PostNL Postcode check API
Qii. Qii.
QOIN Samendoen
ROSA ROSA
SalesForce SalesForce
Sidekick-IT Mijn Stadlander
Sigmax Sigmax
S1mone S1mone
SmartDocuments
Spacewell Axxerion
Speer IT COCON
Spigraph SPI.DATA
Square DMS (Aareon) ShareWorX
SWYCS SWYCS
Syntess Atrium
Twinq Twinq VvE Software
Vabi Vabi Woonlasten, Vabi Assets Energie, Vabi Vastgoeddata
Van Dinther E-content
Via Data Connect-IT
Visma Visma eAccounting, Onguard, Plusport, Talent
WoningNet WRV
ZIG Aanbod, Woonservice



Contact

info@datarotonde.com

ISRES

Kruisboog 42

3905 TG Veenendaal

De Datarotonde is het integratieplatform van de Nederlandse vastgoedsector.  
Een onafhankelijke platform dat digitale en geautomatiseerde business-to-business-
communicatie mogelijk maakt.

D ATA R OT O N D E . C O M


