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Voorwoord
De vastgoedsector is continu in beweging. Digitalisering wordt daarbij op alle
fronten als onderscheidend vermogen ervaren en ingezet.
Ook in de bouw en installatiesector is digitalisering volop aan de gang. Standaarden
als BIM, Sales- en ETIM zijn ontwikkeld. Onderhoudsleveranciers worden geconfronteerd
met onderhoudsportalen waarin zij opdrachten moeten ophalen of statussen moeten
bijwerken. Documenten zoals foto’s en facturen worden via e-mail uitgewisseld.
Dit kan gemakkelijker vindt de Datarotonde.
De Datarotonde van ISRES levert al enkele jaren een succesvolle bijdrage aan het
digitaliseren en automatiseren van processen in met name de sociale vastgoedsector.
Als verbinder en automatiseerder van applicatie-overstijgende processen zorgt de
Datarotonde voor een flinke reducering in het handmatig overtypen van informatie.
Steeds meer partijen gaan informatie digitaal maar vooral ook geautomatiseerd
uitwisselen. Dit geldt in de bouw en installatiesector met name voor het onderhoudsproces waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en co-workers met elkaar moeten
communiceren.
In deze brochure speciaal voor bedrijven uit de bouw- en installatiesector kunt
u lezen wat de Datarotonde is en hoe het werkt.
We lichten de waarde die de Datarotonde biedt aan de partijen uit de bouw en
installatiesector toe en verhelderen deze met enkele voorbeelden.
Wij wensen u veel leesplezier!

ISRES

DE DATAROTONDE:
HÉT INTEGRATIE
PLATFORM VOOR DE
VASTGOEDSECTOR
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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)
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Datarotonde

Platform voor bouwen aan digitale samenwerking, bouwen aan business
Digitale samenwerking betekent dat organisaties verschillende systemen aan
elkaar moeten koppelen. Dat kan een uitdaging zijn omdat ieder systeem zijn
eigen taal spreekt.
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.
Net als bij een ‘fysieke’ rotonde
zijn de applicaties en de aangesloten
organisaties de op- en afritten van
de rotonde. U hebt zelf zeggenschap
over waar uw data naartoe gaat en
wie daar toegang toe heeft.

“De Datarotonde maakt
op de juiste manier de koppeling
mogelijk tussen verschillende
afdelingen, ketenpartners en de
diverse Informatiesystemen.”
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Bouwen aan digitale samenwerking
Digitale samenwerking in de bouwsector

In de bouw- en installatiesector zijn er steeds meer 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.
Toegang tot ketenpartners maakt het verschil
De Datarotonde biedt bedrijven uit de bouw- & installatiesector digitale en
geautomatiseerde integratie van hun applicatie met systemen van bijvoorbeeld:
– (potentiële) opdrachtgevers
– opdrachtnemers
– co-workers
Met één aansluiting is uw integratie optimaal geregeld.
Eenmaal aangesloten met uw systeem op de Datarotonde, kan de automatische
communicatie met ALLE andere aangesloten organisaties met een wederzijds
akkoord eenvoudig gestart worden.
Directe koppelingen met de software van de andere partij zijn hierdoor verleden
tijd. De berichten worden automatisch en op een veilige en betrouwbare manier
afgeleverd in de systemen.
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Een Praktijkvoorbeeld
Digitale samenwerking in het onderhoudsproces: verbinden van opdrachtgever
en opdrachtnemer.
In het onderhoudsproces gaat het meestal om het uitwisselen van een drietal
type berichten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

€

> opdracht versturen
van opdrachtgever
naar opdrachtnemer;
> statusuitwisseling
tussen beide partijen;
> factuur versturen van
opdrachtnemer 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 informatie
voorziening;
+ een nieuwe samenwerking door eenvoudige koppelingen gerealiseerd worden;

“Inmiddels werken
wij met een tiental partijen
samen, variërend van opdrachtgevers tot onderaannemers. Door de
aansluiting op de Datarotonde bleken
we in staat om onze applicatie te
vervangen zonder dat daar een
investering voor nodig was van
onze co-workers.”
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Beschikbare oplossingen
Digitalisering betekent dat organisaties verschillende systemen aan elkaar
moeten koppelen. Dat kan een uitdaging zijn omdat ieder systeem zijn eigen
taal spreekt. Standaardisatie zorgt voor een efficiëntere en goedkopere
samenwerking tussen applicaties.
ISRES investeert, in nauwe samenwerking met haar klanten en de applicatie
leveranciers uit de vastgoed-, bouw- & installatiesector, in de groei van het
aantal standaard beschikbare aansluitingen ter ondersteuning van diverse
primaire werkprocessen.
Hierin ligt ook de kracht en meerwaarde van CORA, VERA en de Ketenstandaard.

Per medio 2019 zijn ruim honderd applicaties en ruim dertig klanten aangesloten
op de Datarotonde en heeft ISRES een veelvoud aan koppelingen tussen de
aansluitingen gerealiseerd.

“Een veelgehoorde
opmerking is: Het is een goed
plan, maar de betreffende tool of
app sluit niet aan bij onze systemen
en het gaat te ver om ons hele
systeem te vervangen. Dat is precies
wat de Datarotonde voor ons
oplost.”

Kijk op
datarotonde.com
voor een actueel overzicht
van onze klanten en
gekoppelde toepassingen
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Welke partijen spelen allemaal een rol?
De geautomatiseerde samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
wordt uiteindelijk gerealiseerd door een aantal partijen die nauw met elkaar
samenwerken: de Datarotonde (ISRES), de Ketenstandaard en de software
leveranciers van de betrokken systemen.
De leverancier van uw softwaresysteem
Om te kunnen communiceren met een andere partij op de Datarotonde heeft de
leverancier van uw primaire systeem ondersteuning voor het versturen, ontvangen
en verwerken van de specifieke digitale berichten in uw systeem gerealiseerd.
Ketenstandaard Bouw & Installatie
Binnen de bouw- en installatiesector wordt er veel aandacht besteed aan
standaardisatie om de onderlinge communicatie tussen bedrijven, maar ook met
opdrachtgevers en toeleveranciers, soepeler te laten verlopen. De SALES-standaard,
onderdeel van ‘Ketenstandaard Bouw en Installatie’, is hier een voorbeeld van.
In deze SALES-standaard worden onder meer berichtformaten gedefinieerd voor
opdrachten, statussen en facturen. Ook zijn zij de uitgever van het zogenaamde
GLN-nummer dat gebruikt wordt voor unieke identificatie van een organisatie.
De Datarotonde gebruikt deze nummers om berichten bij de juiste organisaties
af te leveren.
De Datarotonde
Verzorgt en garandeert aflevering van de berichten in het juiste systeem. Bij voorkeur zijn deze berichten gebaseerd op de SALES-standaard van de Ketenstandaard,
dat is echter niet noodzakelijk. De Datarotonde is namelijk in staat om de taak op
zich te nemen om de berichten om te zetten. Zowel functionele als technische
verschillen tussen applicaties en partijen worden onder regie van ISRES met de
diverse partijen afgestemd en opgelost op de Datarotonde.
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ONDERHOUD > AANSLUITINGEN VOOR OPDRACHTGEVERS

ONDERHOUD > AANSLUITINGEN VOOR OPDRACHTNEMERS

P L A N N I N G , I N S P E C T I E E N VA S T G O E D D ATA

Kijk in onze koppelshop voor een
actueel overzicht van onze standaard
beschikbare aansluitingen:
datarotonde.com/koppelshop

KOPPEL SHOP

“Door onze aansluiting
op de Datarotonde is iedereen
meteen op de hoogte en beschikt
over de actuele informatie.
Hierdoor kunnen wij onze klanten
en opdrachtgevers snel van
betrouwbare en eenduidige
informatie voorzien.”
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Toepassingen Bouw & Installatie
Inmiddels zijn al veel aansluitingen en ook koppelingen standaard beschikbaar
op de Datarotonde.
Enkele voorbeelden van toepassingen van de Datarotonde in de Bouw & Installatie
sector is de automatisering van:
– de communicatie tussen bewoner, eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer
in het onderhoudsproces;
– de communicatie tussen co-workers in het planningsproces;
- de communicatie tussen toeleveranciers en afnemers.

ISRES > SPECIALIST IN DIGITALE TRANSFORMATIE
ISRES, ontstaan in 2015 als spin-off van Info Support Nederland, is het bedrijf
achter de Datarotonde.
Als integratie- en procesautomatiespecialist is het de ambitie van ISRES om
in steeds meer sectoren de digitale transformatie in Nederland vorm te geven
met een steeds ruimer aanbod van standaard beschikbare oplossingen op de
Datarotonde. Deze transformatie realiseert ISRES in nauwe samenwerking met
de sector: de klanten, de belangenorganisaties en de softwareleveranciers.
Zo wordt momenteel specifiek voor de Nederlandse vastgoedsector, en in het
bijzonder voor het sociale domein en de bouw- & installatiesector, de inrichting
op (het integratieplatform) de Datarotonde beschikbaar gemaakt.
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Datarotonde vergoedingen
Aansluitkosten en abonnement*
Aansluiting op de Datarotonde heeft u met een abonnement voor Bouw & Installatie
voor € 50,- per maand. U betaalt eenmalig het partnertarief van € 300,- voor het
realiseren van een aansluiting voor een primair systeem waarvan de leverancier
een partner is van de Datarotonde.
Betalen op basis van gebruik
Eenmaal aangesloten op de Datarotonde betaalt de opdrachtnemer op basis van
gebruik (per verwerkte opdracht). Verbruikskosten worden gebaseerd op afname
van volumes. Bij grote afname, bijvoorbeeld door samenwerkingen, gelden
aangepaste tarieven.
Ketenstandaard
De kosten voor deelname aan de SALES-Standaard, dé berichtenstandaard voor
elektronische communicatie in de bouw- en installatiesector, zijn naar rato van
de omzet. De staffeltabel vindt u op de website van de Ketenstandaard.
Uw ERP-systeem
De kosten voor het gebruik van SALES-berichten in uw ERP-systeem kunt u
opvragen bij uw ERP-leverancier.
Het ERP-systeem van uw opdrachtgever
In enkele gevallen vraagt de leverancier van het ERP-systeem van de opdrachtgever ook een bijdrage voor de koppeling aan de opdrachtnemer. Dit zal door de
opdrachtgever met de opdrachtnemer afgestemd moeten worden.

*Abonnement en aansluitkosten geldt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen het
Bouw & Installatie domein. Voor opdrachtgevers in andere domeinen zoals woningcorporaties,
facility management enzovoort gelden andere afspraken.
Alle bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW en kunnen veranderen.
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Datarotonde stappen om aan te sluiten
De gehele procedure voor het aansluiten bestaat uit verschillende stappen.
Aanmelden bij Ketenstandaard
Via de website van de Ketenstandaard kunt u uw bedrijf aanmelden als deelnemer,
inclusief de aanvraag voor een GLN. Het GLN wordt gebruikt om uw fysieke locatie
of rechtspersoon uniek en eenduidig te identificeren. Het GLN-nummer wordt
gebruikt door de Datarotonde om de digitale berichten bij de juiste partijen af te
leveren.
Aanmelden bij en aansluiten op de Datarotonde
Via de website van de Datarotonde kunt u uw bedrijf aanmelden om aan te sluiten:
datarotonde.com/bouw-en-installatie/aansluiten.
Een medewerker van ISRES neemt
contact met de door u opgegeven
contactpersoon op om technische
informatie uit te wisselen.
Uw ERP-systeem wordt aangesloten
op de Datarotonde. Het eindresultaat
is dat de afgesproken communicatie
(bijvoorbeeld opdracht, statussen
en factuur) kan plaatsvinden tussen
uw applicatie en de Datarotonde.

OPDRACHTNEMER

€

Koppelen met opdrachtgevers
of opdrachtnemers
Om gekoppeld te worden aan een
andere partij (de opdrachtgever of een
andere ketenpartij) zal een opdracht
daartoe gegeven moeten worden.
Meestal, maar niet noodzakelijk, zal
dat de regievoerder van het onderhoudsproces zijn (bijvoorbeeld een
woningcorporatie, VvE-beheerder of
hoofdaannemer.

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

€
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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-businesscommunicatie mogelijk maakt.

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

