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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.
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Technische beschrijving
Geef een functionele beschrijving van de koppeling

Op hoofdlijnen worden de volgende gegevens uitgewisseld:
1. Medewerkergegevens van AFAS Profit naar ATPS PC-Time
2. Verzuimgegevens, inclusief reintegratieregelingen (arbeidstherapie), van AFAS Profit naar ATPS PC-Time
3. Verlofrechten van AFAS Profit naar ATPS PC-Time
4. Verlofcorrecties van AFAS Profit naar ATPS PC-Time
5. Verlofplanning van AFAS Profit naar ATPS PC-Time (vanaf PC-Time versie 5.5)
6. (Loonmutaties) Opgenomen uren van ATPS PC-Time naar AFAS Profit

Welke inrichting in Profit is nodig om met de koppeling te kunnen werken?
Profit Payroll moet volledig ingericht zijn om met de koppeling te kunnen werken.

Welke GetConnectoren worden gebruikt?

De volgende GetConnectoren worden gebruikt:
1. ATPS_NAW
2. ATPS_Ziekte
3. ATPS_Verlof
4. ATPS_Verlof_Ingang
5. ATPS_Verlof_correcties
6. ATPS_Verlofcodes
7. ATPS_Vrijevelden
8. ATPS_VerlofPlanning

Hoe wordt er omgegaan met filteren van data?

Er zijn diverse filters ingesteld voor de GetConnectoren. Deze standaard filters zijn eventueel in overleg met de klant aan te
passen. De ATPS software stuurt zelf geen filters mee met een GetConnector aanroep.

Wat zijn de triggers voor de uitwisseling van data?

Er worden een of meerdere uitvoerschema's gedefinieerd voor iedere afzonderlijke koppeling. De startmomenten en
intervallen kunnen heel precies geconfigureerd worden. De koppeling wordt op de geconfigureerde tijden automatisch
gestart en uitgevoerd door een Windows Service.

Is er bij de implementatie van de koppeling ondersteuning vanuit AFAS nodig?

De koppeling kan in principe volledig door ATPS worden ingericht. In het filter van de GetConnectoren wordt gebruik
gemaakt van het veld 'Exporteren naar tijdregistratie', dit veld is mogelijk niet zichtbaar voor de Profit gebruikers. In dat
geval zal een AFAS consultant het veld beschikbaar moeten stellen in het betreffende Profit systeem.

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

Wordt de ReportConnector gebruikt?

De ReportConnector wordt niet gebruikt in deze koppelingen.

Welke stappen moet de klant uitvoeren voor de implementatie van de koppeling?

Onze inrichtingshandleiding beschrijft voor iedere koppeling de benodigde inrichtingsstappen. Op hoofdlijnen zijn dit de
volgende stappen:
1. Profit Webservices installeren en configureren
2. In Profit, de GetConnectoren inlezen en indien gewenst de standaard filters aanpassen
3. In Profit, een connector gebruiker autoriseren
4. PC-Time installeren en de Profit koppeling importeren
5. In PC-Time, configureren van taken die de gewenste koppelingen uitvoeren

Wordt de SubjectConnector gebruikt?

De SubjectConnector wordt niet gebruikt in deze koppelingen.

Hoe gaat de koppeling om met de foutafhandeling vanuit de webservices?

Alle fouten worden afgevangen door de ATPS software. Voor veel soorten fouten (bijv. connectieproblemen) is bovendien
herkenning ingebouwd zodat de koppeling automatisch de vervolgactie kan bepalen (bijv. later opnieuw proberen). In alle
gevallen dat er een (onverwachte) fout optreedt, maakt de ATPS software daarvan melding in het eigen logboek, inclusief
de foutdetails. Hierdoor kan op ieder gewenst moment de exacte status van de koppeling worden ingezien.
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Welke UpdateConnectoren worden gebruikt?
De UpdateConnectoren worden niet gebruikt.
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