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Voorwoord
Digitalisering is ook in de wereld van woningcorporaties aan de orde van de dag.
Digitaal werken maakt corporaties wendbaarder en klantvriendelijker. Daarbij moet
de IT-infrastructuur natuurlijk net zo wendbaar zijn. Geen grote en langdurige
investeringen vooraf in IT maar diensten gewoon ‘aan en uit’ kunnen zetten en
mee laten groeien met de snel veranderende wereld. In deze wereld maakt toegang
tot data en diensten het verschil. Dit is de mogelijkheid om op een nieuwe manier
te werken.
De Datarotonde van ISRES is het platform waarmee u deze toegang, wendbaarheid
en korte time-to-market krijgt. De Datarotonde maakt integratie in uw data
landschap mogelijk, zowel intern als extern. Het platform brengt orde in uw ICT
en in uw processen.
Gebruik de Datarotonde als robuuste oplossing voor al uw integratievraagstukken
en maak afdelingen en huurders blij met het gemak van digitalisering.
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
Digitalisering betekent dat uw organisatie verschillende systemen aan elkaar
moet koppelen. Dat kan een uitdaging zijn omdat ieder systeem zijn eigen taal
spreekt.
Platform voor alle partijen in de vastgoedsector
De Datarotonde is een onafhankelijk 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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Datarotonde voor corporaties
Huurders, afdelingen, medewerkers, co-workers zoals onderhoudsbedrijven.
Een corporatie heeft te maken met tal van verschillende partijen. Deze partijen
willen het liefst met hun voor hen op maat gemaakt applicaties werken en
vanuit deze applicatie communiceren met het ICT-landschap van de corporatie.
De applicaties maken vaak gedeeltelijk gebruik van dezelfde data, maar
verwerken die vaak net weer op een andere manier.
Hoe zorgt u dat je alle data beschikbaar hebt op het moment dat het nodig is,
in het softwarepakket dat nodig is en voor degene die het nodig heeft?
Verbinder van applicaties en partijen
De Datarotonde maakt de uitwisseling van gegevens eenvoudiger. De oplossing
faciliteert de koppeling tussen verschillende afdelingen, ketenpartners en
verschillende informatiesystemen. Daarbij maakt de Datarotonde gebruik van best
practices en onafhankelijke standaarden waaronder VERA en de Ketenstandaard.
Dit vereenvoudigt niet alleen de informatie-uitwisseling, het maakt digitaliseren
van processen ook beheersbaar, schaalbaar en het biedt de mogelijkheid om tot
harmonisatie van werkwijzen te komen.
De Datarotonde zorgt voor een samenhangend en beheersbaar applicatielandschap.
Zo is al uw data op ieder moment in iedere applicatie in sync. Gegevens overtypen
is immers niet meer van deze tijd.
Alle data is beschikbaar waar en wanneer ze nodig is en wordt precies op de
gewenste manier gepresenteerd.
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Regie op uw processen
Uw woningcorporatie bestaat uit verschillende afdelingen met ieder hun eigen
processen. Maar u maakt ook gebruik van externe publieke bronnen, bijvoorbeeld
gegevens van het Kadaster en ketenpartners zoals onderhoudsleveranciers.
Of partijen die een softwaredienst leveren die u geautomatiseerd wilt afnemen,
bijvoorbeeld woonruimteverdeling, het berekenen van woonlasten of het bepalen
van energielabels.
Hoe werken die data en applicaties precies samen? Het risico bestaat dat u het
overzicht daarop verliest.
De Datarotonde maakt niet alleen samenwerking tussen applicaties en partijen
mogelijk, het platform helpt ook om de processen binnen uw organisatie in kaart
te brengen. U kunt processen inrichten, ze direct bekijken en waar nodig bijsturen.
Zo hebt u altijd precies de werkelijke situatie in beeld en houdt u de regie in
handen.
Voordelen van de Datarotonde voor corporaties:
+ Een samenhangend en beheersbaar applicatielandschap;
+ Uw informatievoorziening op orde;
+ Data uit verschillende applicaties beschikbaar in de gewenste vorm;
+ Digitale processen flexibel in te richten;
+ U hebt regie op uw processen.

“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.”
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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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Datarotonde koppelshop
Op basis van hoe uw applicatielandschap eruit ziet kunt u de juiste aansluitingen
selecteren. Deze aansluitingen kunt u combineren om een koppeling met de door
u gewenste aansluitingen samen te stellen.
In de koppelshop vindt u naast standaard beschikbare aansluitingen ook koppel
pakketten. Een koppelpakket kan meerdere onderdelen bevatten zoals aansluitingen
of koppelingen specifieke gericht om bepaalde functionaliteit in te richten op de
Datarotonde. Ook kunnen bepaalde pakketten worden gecombineerd, bijvoorbeeld
om tot een volledige ondersteuning van een proces te komen.
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Kijk in onze koppelshop voor een
actueel overzicht van onze standaard
beschikbare aansluitingen:
datarotonde.com/koppelshop

KOPPEL SHOP
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Contact
info@datarotonde.com
ISRES
Kruisboog 42
3905 TG Veenendaal
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