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Documenttoelichting

Dit is de technische beschrijving van deze geregistreerde partnerkoppeling.
Dit document beschrijft de standaard van de koppeling op functioneel niveau en is bedoeld een inzicht te geven hoe de koppeling
werkt.

Autorisatie
Versie beschrijving:
Datum:

20 januari 2019

Naam Partner:

Relyon IT Solutions BV

Naam koppeling:

Pagina 1

Koppeling Profit <> Relyon

AFAS Software BV ~ Philipsstraat 9 ~ Postbus 310 - 3830 AJ Leusden
Telefoon: 033 - 4343883 ~ E-mail: sales@afas.nl ~ KvK nr: 31045827

AFAS Software BV is onderdeel van AFAS Benelux BV

Technische beschrijving
Wordt de ReportConnector gebruikt?

Er wordt geen gebruik gemaakt van de ReportConnector.

Welke inrichting in Profit is nodig om met de koppeling te kunnen werken?
Profit Logistiek en Profit Projecten moeten ingericht zijn.
Daarnaast moeten de Relyon vrije velden geïmporteerd worden.

Welke GetConnectoren worden gebruikt?
Relyon_Debiteuren
Relyon_ContactenDebiteuren
Relyon_Artikelen
Relyon_Artikelgroepen
Relyon_voorraad
Relyon_projecten
Relyon_Verkooporder
Relyon_Verkooporderregels
Relyon_Onderdelen_Vaste_Samenstelling
Relyon_Onderdelen_Variabel_Samenstelling
Relyon_Magazijn
Relyon_Medewerkers
Relyon_Monteurs
Relyon_VoorraadMutaties_per_magazijn

Is er bij de implementatie van de koppeling ondersteuning vanuit AFAS nodig?
Nee, de implementatie wordt geheel gedaan door de partner.

Wat zijn de triggers voor de uitwisseling van data?

De GetConnectoren draaien 1x per minuut en halen dan de gewijzigde gegevens op.
De data naar Profit wordt meteen verstuurd vanuit RSM.

Welke stappen moet de klant uitvoeren voor de implementatie van de koppeling?
- Gebruiker voor de Connector aanmaken en autoriseren.
- Vrije velden importen.
- GetConnectoren importeren.

Is de koppeling geschikt voor AFAS Online?
Ja, de koppeling is geschikt voor AFAS Online.

Wordt de SubjectConnector gebruikt?

Er wordt geen gebruik gemaakt van de SubjectConnector.

Hoe gaat de koppeling om met de foutafhandeling vanuit de webservices?
De fouten vanuit de webservices worden weergegeven aan de gebruiker.
Daarnaast worden alle foutmeldingen gelogd in het RSM Windows logboek.

Welke UpdateConnectoren worden gebruikt?
FbDeliveryNote (Werkbonnen)
FbSales (orders)
PtRealization (uren)
FbDeliveryNote (contract facturatie)
PtProject (contracten)

Geef een functionele beschrijving van de koppeling

RSM leest debiteuren/artikelen/voorraad/contracten(projecten)/verkooporders/samenstellingen uit Profit. Met deze
informatie kunnen meldingen aangemaakt worden in RSM.
Deze meldingen worden via het planboard ingepland en via de app op de smartphone/tablet afgehandeld door de
buitendienst medewerker.
De verbruikte artikelen en uren worden, na controle, via de updateconnectoren in Profit weggeschreven.
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Hoe wordt er omgegaan met filteren van data?

In de GetConnectoren wordt gebruik gemaakt van de loggingvelden, zodat alleen data die recent geupdated is, wordt
opgehaald.
De gegevens worden via de UpdateConnectoren altijd realtime verstuurd, zodat de te versturen data minimaal is.
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