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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
Welke inrichting in Profit is nodig om met de koppeling te kunnen werken?
Vrij bestand en vrij contactbestand nodig. Payroll volledig operationeel.

Op welke plekken wordt de data opgeslagen?

Er worden een aantal instellingen in de webportal opgeslagen. Alle data wordt alleen in Profit opgeslagen.

Op welke plekken wordt de data opgeslagen?
Deels in webportal en deels in Profit.

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

Is de koppeling geschikt voor AFAS Online?
Ja

Hoe wordt er omgegaan met filteren van data?

De schermen zijn voorzien van een of meerdere selectie criteria, voordat de gegevens gemuteerd worden

Welke stappen moet de klant uitvoeren voor de implementatie van de koppeling?
Implementatie zal door XCESS gebeueren

Welke stappen moet de klant uitvoeren voor de implementatie van de koppeling?
Gedeelte van de implementatie wordt door ProfiCount (Teus Bok) verzorgd

Wordt de ReportConnector gebruikt?
Ja

Wordt de SubjectConnector gebruikt?
Ja

Welke GetConnectoren worden gebruikt?

Gaat om een set van 82 GetConnectoren. Allemaal beginnen met PayrollConnect.

Welke UpdateConnectoren worden gebruikt?

KnEmployee, KnPerson, HrCompMut, HrVarValue, KnOrganisation

Hoe gaat de koppeling om met de foutafhandeling vanuit de webservices?
Foutmelding wordt afgevangen en in begrijpelijke melding aan de gebruiker getoond

Wat zijn de triggers voor de uitwisseling van data?

Er wordt vanuit een webappliactie gewerkt dus de gebruiker initieert de uitwissseling van data
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Geef een functionele beschrijving van de koppeling

PayrollConnect van XCESS voor AFAS Profit biedt een ongekend gebruikersgemak voor dienstverleners die salaris
verwerking doen voor andere bedrijven: online, direct, gekoppeld en geïntegreerd.
Met PayrollConnect voor AFAS Profit biedt XCESS een portal oplossing, die naadloos geïntegreerd is met AFAS Profit
payroll software. Een portal die de aangesloten organisaties een direct invoermogelijkheid biedt voor salarisgegevens,
indiensttredingen, medewerkersdossiers en regelingen zonder dat de mogelijkheid voor controle en ondersteuning verloren
gaat.
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