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1. VERZUIMCONNECT 
Om andere softwareoplossingen snel en eenvoudig te kunnen koppelen aan VerzuimSignaal is 
VerzuimConnect ontwikkeld. Met VerzuimConnect kan de functioneel beheerder zelf koppelingen 
configureren tussen VerzuimSignaal en andere softwareoplossingen voor HR- en/of 
personeelsadministratie.  
 
Met VerzuimConnect kan je als gebruiker bepaalde instellingen instellen voor de verwerking van data, 
ook vinden er in VerzuimConnect controles plaats op de juistheid van de aangeleverde berichten. De 
instellingen die je doet worden door het VerzuimSignaal Integratie Platform toegepast bij het 
verwerken van de data. Dit kunnen organisatie-, werknemer- en/of verzuimgegevens zijn. Je bepaald 
dus in VerzuimConnect feitelijk hoe het VerzuimSignaal Integratie Platform met de verwerking om 
moet gaan. Het VerzuimSignaal Integratie Platform is een nieuw platform dat de data verwerkt tussen 
bronsystemen én VerzuimSignaal. Om het voor jou als beheerder makkelijk te maken is 
VerzuimConnect ontwikkeld. 
 
Voordat je van start gaat met VerzuimConnect is het advies om deze handleiding goed door te lezen 
en gebruik te maken van het stappenplan wat aan deze handleiding is toegevoegd. Je kunt het 
stappenplan ook vinden op onze helppagina (help.verzuimsignaal.nl/data-exchange/verzuimconnect). 
Bepaalde informatie moet je namelijk vooraf afstemmen met je klant of met de leverancier van het 
bronsysteem voordat je daadwerkelijk kan starten met de inrichting.  
 
Deze handleiding is in chronologische volgorde opgezet. Per onderdeel is beschreven hoe het werkt 
en welke keuzes je kunt maken. Elke keuze in het systeem is in deze handleiding vet en cursief 
vermeld. 
 
1.1. INLOGGEN 
De VerzuimConnect omgeving is te benaderen via de onderstaande URL: 
 
Productie omgeving:  https://connect.verzuimsignaal.nl 
 
Om de testomgeving van VerzuimConnect en VerzuimSignaal te kunnen benaderen moeten het IP-
adres van de verbinding van waaruit de gebruiker wil kunnen inloggen aan de firewall van Unit4 
toegevoegd worden. Door de toegang in de firewall te regelen kun je de door jou ingestelde koppeling 
eerst veilig testen op een testomgeving, voordat deze in productie genomen wordt. De IP-adressen 
kunnen worden gemaild aan de consultant die je begeleidt met de implementatie van 
VerzuimConnect. Jouw IP-adres is op te vragen via myip.nl 
 
Test omgeving:  https://connect.test.verzuimsignaal.nl 
 

1.2. INLOGGEGEVENS 
Om in te kunnen loggen in VerzuimConnect heb je het volgende nodig: 

1. Een persoonsgebonden gebruikersnaam (deze ontvang je van de technisch consultant na het 
volgen van de training VerzuimConnect); 

2. Een mail met daarin de link om je wachtwoord in te stellen; 
3. Een QR-code die je moet scannen met Google Authenticator app (deze app kun je 

downloaden in de app store; na het eenmalig scannen van de QR-code wordt er een token 
gegenereerd van 6 cijfers). 
 

https://connect.verzuimsignaal.nl
https://connect.test.verzuimsignaal.nl
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Vervolgens kun je met bovenstaande gegevens inloggen in het onderstaande scherm. 
 

 
 
Momenteel is het alleen mogelijk om de Google Authenticator app te gebruiker, er zijn nog geen 
alternatieven beschikbaar. De Google Authenticator app is te downloaden via zowel de App Store van 
Apple als de Google Play Store voor Android.  
 
1.3. DASHBOARD 
Na inloggen in VerzuimConnect zie je het dashboard waarop een overzicht van de aansluitingen 
getoond wordt. Je ziet hier in een oogopslag het gekozen pakket, pakketversie, partnernaam, aantal 
koppelingen behorend bij de aansluiting en of deze aansluiting actief is. Links in beeld zie je de 
beschikbare menuonderdelen, die gekoppeld zijn aan de gebruikersrechten. Ook vind je hier een link 
naar de helppagina.  
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1.4. AANSLUITINGEN EN KOPPELINGEN 
In VerzuimConnect zie je twee begrippen steeds terugkomen: aansluiting en koppeling. Hieronder 
volgt een korte uitleg wat het verschil is tussen een aansluiting en een koppeling. 
 
1.4.1. Aansluiting 
Per klant definieer je één aansluiting. In een aansluiting leg je default instellingen vast waarop de 
‘onderliggende’ koppelingen worden gebaseerd. Het voordeel is dat je deze instellingen bij de 
verschillende koppelingen voor een klant niet steeds opnieuw hoeft te bepalen maar dat ze worden 
overgenomen vanuit de aansluiting. Hoe je een aansluiting instelt en welke keuzes je kan maken lees 
je terug in hoofdstuk 2.  
 
1.4.2. Koppelingen 
Onder elke aansluiting stel je vervolgens een aantal koppelingen in, denk aan bijvoorbeeld 
Organisatie-, Werknemer- en Verzuimkoppeling. Een koppeling bevat de data die van A naar B wordt 
verzonden, bijvoorbeeld Organisatie(structuur) gegevens, Werknemergegevens en 
Verzuimgegevens. Met het instellen van de koppelingsgegevens in VerzuimConnect bepaal je hoe de 
gegevens in VerzuimSignaal uiteindelijk verwerkt worden. Meer daarover lees je in hoofdstuk 3. 
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2. AANSLUITING TOEVOEGEN 
Vanuit het dashboard kan binnen VerzuimConnect een nieuwe klant aangesloten worden door eerst 
een aansluiting toe te voegen. Om een aansluiten te toe te voegen moet je een aantal stappen 
doorlopen. Deze stappen staan in dit hoofdstuk genoemd en dienen in de genoemde volgorde 
doorlopen te worden.  
 
Om een aansluiting te kunnen toevoegen doorloop je de onderstaande stappen: 
1. Klik op de button “+ Aansluiting toevoegen” die op het dashboard staat.  
2. Doorloop alle stappen uit paragraaf 2.1 tot en met 2.6: 

 

 
 
2.1. START 
De eerste stap is het kiezen of je vanuit de koppeling gebruikers in het VerzuimSignaal wilt 
aanmaken.  
 
 Aansluiting met autorisatie / Aansluiting zonder autorisatie 

o Wanneer je kiest voor “aansluiting met autorisatie” dan dien je nog vervolgstappen te doen. 
Zie hiervoor hoofdstuk 2.5. 

o Wanneer je kiest voor een ‘aansluiting zonder autorisatie’ zullen er geen géén gebruikers 
kunnen worden aangemaakt vanuit de onderliggende koppeling en zal je je altijd alle 
gebruikers handmatig in VerzuimSignaal moeten gaan aanmaken en onderhouden 

 

 
 
Kies na het instellen van de gewenste ‘Autorisatie’ rechts onderin op “Volgende”. 
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2.2. KLANT & PAKKET 
De volgende stap is het kiezen van de klant en het pakket waarvoor je de aansluiting wilt instellen.  
 
De volgende zaken zijn te selecteren:  

1. Partner: Niet muteerbaar is, hier zie je altijd je eigen organisatienaam terug 
2. Klant: Selecteer de klant waarvoor je de aansluiting wilt instellen 
3. Pakket: Selecteer hier het format waarin het bronsysteem aanlevert* 
4. Versie: Indien er meerdere versies zijn van het pakket kies het juiste versienummer* 

 
* Indien je deze informatie niet hebt dient dit opgevraagd te worden bij de leverancier van het 
bronsysteem . 
 

 
 
Kies na het instellen van de gewenste ‘Klant en Pakket” rechts onderin op “Volgende”. 
 
2.3. VERBINDING  
De derde stap is het instellen van de verbinding tussen het bronsysteem en VerzuimSignaal. Deze 
verbinding moet ingesteld worden om bestanden te kunnen aanleveren uit het bronsysteem aan 
VerzuimSignaal en je bepaald hier dus hoe dat moet gebeuren. In de bestanden zit de data die door 
bijvoorbeeld de Werknemer koppeling verwerkt wordt in VerzuimSignaal. De aanlevering kan op 2 
manieren gebeuren, namelijk via SFTP of Webservice. Beide methodes worden hieronder uitgelegd. 
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2.3.1. Methode 1: SFTP 
De SFTP server is een mechanisme, waarbij de bestanden op de SFTP (file)server van 
VerzuimSignaal worden geplaatst. VerzuimSignaal controleert om de paar minuten alle SFTP 
mappen om te bepalen of er een nieuw bestand klaar staat. VerzuimSignaal gaat dit bestand 
verwerken als deze volledig geplaatst is. Daarnaast is het van belang te realiseren dat de bron 
leidend is voor wat betreft het moment en frequentie van aanleveren van bestanden.  
 
Per aansluiting wordt een SFTP-map aangemaakt, waarin de bestanden geplaatst moeten worden. 
Wanneer je kiest voor het ‘type verbinding =  SFTP” worden de mappen automatisch aangemaakt 
door VerzuimConnect en deze zijn na het aanmaken zichtbaar voor jou als klant in de SFTP-
omgeving*. De bestanden moeten per koppeling in de juiste SFTP-map geplaatst worden. De 
daadwerkelijke SFTP locatie wordt pas zichtbaar nadat je een koppeling onder de aansluiting hebt 
ingesteld, dus na de te volgen stappen uit hoofdstuk 3.  
 
Na het opslaan van de koppeling zie je de ‘doelmap’ terug onder de Definitie Koppeling:  
 

 
  
Deze doelmap dien je te communiceren met de leverancier van het aanleverende bronsysteem. 
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Wanneer je voor type SFTP hebt gekozen dien je ook een IP-adres in te vullen. Dit moet het IP-adres 
zijn van de server vanuit waar de bestanden aangeleverd gaan worden, stem dit dus ook af met de 
leverancier van het bronsysteem welk IP-adres dat is.  
 
De onderstaande gegevens dienen met de leverancier van het aanleverende bronsysteem gedeeld te 
worden, dit zijn de relevante gegevens van de SFTP: 
 
Credentials testomgeving 

Host dataexchange.test.verzuimsignaal.nl 

IP 217.119.236.54 of 217.119.236.55 

Port 22 

 
Credentials productieomgeving 

Host dataexchange.verzuimsignaal.nl 

IP 217.119.236.46 of 217.119.236.47 

Port 22 

 
De inloggegevens die de leverancier nodig heeft worden door VerzuimConnect automatisch 
gegenereerd en eenmalig verstrekt bij het opslaan van de ingestelde aansluiting. 
 
* Om in de SFTP-omgeving de mappen te kunnen bekijken kun je inloggen met de inloggegevens die je terugziet 
direct na het opslaan van de aansluiting. Ook heb je de gegevens nodig die je ziet staan onder ‘testomgeving’ of 
‘productieomgeving’, deze moeten namelijk ingevoerd worden in bijvoorbeeld ‘Filezilla” of “WinSCP” waarmee je 
de SFTP-server kan benaderen.  
 

2.3.2. Methode 2: Webservice 
Een webservice is een geautomatiseerde interface waarbij aangeleverde bestanden direct én 
automatisch worden verwerkt. Bij de keuze voor Webservice ‘roept’ het bronsysteem de webservice 
van VerzuimSignaal aan. De aanroep vindt plaats op een specifieke URL, dit noemen wij een 
'endpoint'.  
 
Als je kiest om gebruik te maken van de webservice is het van belang dat je de onderstaande 2 
endpoints deelt met de leverancier van het aanleverende bronsysteem: 
 
Endpoints 

Test https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox 

Productie https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox 

 
Indien de leverancier van het aanleverende bronsysteem meer wil weten (over de werking van de 
Unit4 VerzuimSignaal Webservice is dat in de “WSDL” te vinden welke te benaderen zijn via de 
onderstaande URL’s: 
 

Test https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl  

Productie https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl  

 

https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox
https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox
https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl
https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl
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Voor het gebruik van de webservice moet een gebruikersnaam worden ingevoerd en een wachtwoord 
worden gegenereerd. Deze gegevens kan je zelf bepalen onderaan het scherm wanneer je gekozen 
hebt voor “type verbinding = Webservice”. Deze inloggegevens heeft de leverancier van het 
aanleverende bronsysteem nodig.  
 
Kies na het instellen van de gewenste ‘verbinding” rechts onderin op “Volgende”. 
 
2.4. INSTELLINGEN 
De vierde stap is het instellen van verschillende ‘configuratiestappen’. Denk hierbij aan instellingen 
met betrekking tot hoe om te gaan met registratie van contactpersonen en email notificatieberichten 
van aangemaakte SIVI-respons berichten. Deze zullen in de volgende paragrafen verder worden 
toegelicht.  
 
2.4.1. Identificatie werknemer 
Geef aan op welke ‘waarde’ VerzuimConnect in de aanlevering een werknemer moet zoeken om te 
bepalen of de werknemer al aanwezig is.  
 

 
 
Hier heb je 3 keuzes: 

o IdWrknmr: Dit is een unieke sleutelwaarde per werknemer die je in de SIVI-koppeling kan 
 bepalen 

o Persnr: Dit is het personeelsnummer van de werknemer op het tabblad Dienstverbanden 
o UUID: Dit is de waarde die je ziet in VerzuimSignaal onder “Unieke Sleutel” op het 

 Werknemer tabblad. 
 
2.4.2. Configuratie instellingen contactpersonen 
Hiermee bepaal je de instellingen met betrekking tot het verwerken van contactpersonen in 
VerzuimSignaal.  
 

 
 
 Geen contactpersonen verwerken voor het bedrijf: Ja/Nee 

o Er kan gekozen worden om geen contactpersonen uit de aanlevering te verwerken in 
VerzuimSignaal. Een reden voor deze keuze kan zijn dat de contactpersonen reeds in 
VerzuimSignaal aanwezig zijn en deze verschillen van de aanlevering. 
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 Verwijder alle contactpersonen voor het bedrijf: Ja/Nee 
o Deze optie verwijderd alle contactpersonen die in VerzuimSignaal bekend zijn. Via de 

organisatie of werknemer koppeling kunnen de contactpersonen weer opnieuw opgebouwd 
worden. 

  
2.4.3. E-mail instellingen notificaties 
Hiermee bepaal je de instellingen met betrekking tot emailnotificaties vanuit VerzuimConnect.  
 

 
 
 E-mailadres voor responsberichten: open invulveld 

o Het is mogelijk e-mail berichten te ontvangen met betrekking tot de verwerking van de SIVI 
berichten (bericht verwerkt, bericht uitgevallen) deze worden verstuurd naar het e-mailadres 
dat hier ingevoerd wordt. 

 
 Naam afzender voor respons e-mailberichten: open invulveld 

o Hier kan ingesteld worden uit welke naam de SIVI responsberichten worden verstuurd. Het 
betreft wel altijd een @unit4.com emailadres, dit is niet aan te passen.  

 
2.4.4. Instellingen dienstverband verwerking 
Hiermee bepaal je instellingen met betrekking tot het verwerken van dienstverbanden, dit kan 
verwerkt worden vanuit het werknemer- of verzuimbericht.  
 

 
  

 Dienstverband aanmaken als het niet bestaat: Ja/Nee 
o Indien je hier Ja selecteert worden niet aanwezige dienstverbanden alsnog aangemaakt in 

VerzuimSignaal wanneer deze worden aangeleverd.  
 
Kies na het instellen van de gewenste ‘gegevens” rechts onderin op “Volgende”. 
 
2.5. AUTORISATIE  
De vijfde stap is het instellen van verschillende autorisatie instellingen. Denk hierbij aan instellingen 
met betrekking tot gebruikersrollen, verstrekking van inloggegevens en email notificatieberichten van 
aangemaakte gebruikers.  
 

mailto:@unit4.com
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Deze stap hoef je alleen te doen als je bij de stap 1 hebt gekozen voor een “aansluiting met 
autorisatie”. Als je daar hebt gekozen voor een “aansluiting zonder autorisatie” hoef je hier niks in te 
stellen. 
 
2.5.1. Autorisatie contactpersonen  
 

 
 

 Contactpersoon is leidinggevende bij afdeling: Ja/Nee 
o Moeten contactpersonen uit de aanlevering als leidinggevende bij een afdeling worden 

geregistreerd. 

2.5.2. Wachtwoord beveiliging 
 

 
 

 Organisatiewachtwoord nieuwe accounts: open invulveld 
o Hier stel je een wachtwoord in dat iedere nieuwe gebruiker nodig heeft, aanvullend op de 2 

mails die automatisch gegenereerd worden met daarin de inlognaam en het wachtwoord. Dit 
specifieke wachtwoord hebben gebruikers dus altijd nodig, aanvullend en eenmalig nodig op 
de mails met daarin de inlognaam en het wachtwoord. Of de koppeling gebruikers aan moet 
maken heb je dus bepaald in stap 1, hoofdstuk 2.1.  
 
 

2.5.3. Gebruikersinstellingen 
 

 
 
 Gebruikersnaam is gebaseerd op: Emailadres/personeelsnummer 

o Afhankelijk van welke keuze je maakt wordt het emailadres of het personeelsnummer de 
inlognaam van de gebruiker. Let op: wanneer je hier kiest voor ‘personeelsnummer’ adviseren 
wij altijd de volgende stap te gebruiken.  

 
 Contactpersoon is gebruiker: Ja/Nee 

o Wanneer je hier kiest voor Ja dan wordt er gecontroleerd of de aangeleverde contactpersoon 
al als gebruiker in VerzuimSignaal staat. Als dat niet zo is wordt deze alsnog aangemaakt. 
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o Wanneer je hier kiest voor Nee dan wordt een contactpersoon nooit aangemaakt als 
gebruiker. Deze keuze maak je bijvoorbeeld wanneer je gebruikers handmatig wilt aanmaken 
én autoriseren in VerzuimSignaal.  

 
 Autoriseren voor onderliggende items: Ja/Nee 

o Wanneer je hier kiest voor Ja wordt een aan te maken gebruiker niet alleen voor het 
aangeleverde bedrijfsonderdeel geautoriseerd maar ook voor alle onderliggende 
bedrijfsonderdelen. 
 

 Gebruikersnaam voorvoegsel: open invulveld 
o De gebruikersnaam moet volledig uniek zijn over alle VerzuimSignaal klanten heen. Het is 

daarom wenselijk om een “prefix” (voorvoegsel) voor de gebruikersnaam te zetten zodat 
gewaarborgd is dat de gebruikersnaam altijd uniek is. Dit zal vooral van belang zijn wanneer 
je in de vorige stap hebt gekozen voor ‘personeelsnummer’.  
 

Een voorbeeld: personeelsnummer 100 is zeer waarschijnlijk al ergens in gebruik bij een 
VerzuimSignaal klant. Op het moment dat beide klanten die dit personeelsnummer in gebruik hebben 
kiezen voor “Gebruikersnaam is gebaseerd op Personeelsnummer” in de vorige stap zal het bij een van 
de klanten tot foutmeldingen in de koppeling leiden. Immers: de gebruikersnaam “100” zal dan al in 
gebruik zijn.  

2.5.4. E-mail instellingen 
 

 
 

 Notificatie sturen naar (na aanmaken gebruiker): Naar gebruiker / Naar notificatie 
mailadres 
o Na het aanmaken van een gebruiker kunnen de VerzuimSignaal inloggegevens rechtstreeks 

naar de aangemaakte gebruiker (optie: naar gebruiker) gestuurd worden of naar een centraal 
mailadres (optie: naar notificatie emailadres). In het geval van een centraal emailadres kan de 
beheerder van dit adres de inloggegevens zelf aan de gebruikers verstrekken. De 
gebruikersnaam en het wachtwoord worden altijd in 2 verschillende mails verstuurd.  

 
 Notificatie e-mailadres voor nieuwe Verzuimsignaal accounts: open invulveld 

o Als er bij bovenstaande optie gekozen wordt voor “naar notificatie emailadres” geef je hier het 
mailadres op waar de inloggegevens van nieuw aangemaakte accounts naar toe wordt 
verstuurd. Controleer het hier ingevuld mailadres altijd zorgvuldig.  

 
2.5.5. Rollen  
SIVI kent momenteel vier standaard rollen die aan gebruikers toegekend worden in de koppeling. 
Normaliter bepaal je in het bronsysteem welke gebruikers worden gekoppeld aan welke SIVI 
standaard rol. In VerzuimConnect bepaal je vervolgens welke VerzuimSignaal gebruikersrol er 
gekoppeld moet worden aan een SIVI standaard rol. Hier zie je dus de gebruikersrollen terug die 
binnen je eigen VerzuimSignaal omgeving beschikbaar zijn.  
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Kies na het instellen van de gewenste autorisatie instellingen rechts onderin op “Volgende”. 
 
2.6. OPSLAAN 
Nadat alle voorgaande stappen zijn doorlopen krijg je een overzicht te zien met daarin alle gekozen 
instellingen die je in de wizard hebt ingevoerd. Controleer nogmaals goed en pas eventueel 
instellingen nog aan waar nodig voordat je de aansluiting op slaat.  
 

 
 
Wanneer alle instellingen akkoord zijn scroll je helemaal naar beneden en vink je links onderin de 
check box aan bij “De configuratie voor de aansluiting is correct” en klik je vervolgens rechts onderin 
op “opslaan”. Nu kan je door met het instellen van de koppelingen die onder deze aansluiting vallen.  
 
Zie hiervoor de volgende hoofdstukken.  
 
Belangrijk: Als je een aansluiting hebt geconfigureerd waarbij de aanlevering via SFTP gebeurd 
krijg je hier ook de inloggegevens van de SFTP omgeving te zien. Bewaar deze goed want deze 
worden eenmalig verstrekt 
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3. KOPPELINGEN TOEVOEGEN 
In hoofdstuk 2 heb je kunnen lezen hoe je een aansluiting maakt en dat de aansluiting bedoeld is om 
een aantal instellingen te selecteren die op iedere onderliggende koppeling toegepast worden. In 
hoofdstuk 3 zal worden beschreven hoe je een koppeling van een bepaald type instelt.  
 
Een koppeling bevat de data die van A naar B wordt verzonden, bijvoorbeeld Organisatie(structuur) 
gegevens, Werknemergegevens en Verzuimgegevens. Deze koppelingen zijn overigens niet verplicht 
om allemaal te gebruiken, maar dan dien je zelf zorg te dragen voor synchronisatie tussen 
bronsysteem en VerzuimSignaal van bijvoorbeeld de organisatie of werknemergegevens.  
 
Om een koppeling te kunnen toevoegen selecteer je eerst de aansluiting die je in hoofdstuk 2 hebt 
aangemaakt. Dit doe je door vanuit het dashboard van VerzuimConnect te klikken op de naam van de 
aansluiting. Wanneer hier veel aansluitingen staan kan je ook gericht zoeken op de aansluiting 
waaronder je een koppeling wilt maken. Wanneer je op de naam van de aansluiting geklikt hebt zie je 
in het volgende scherm de reeds bestaande koppelingen onder deze aansluiting. Hier heb je de optie 
om een nieuwe koppeling toe te voegen.   
 
3.1. ORGANISATIE IMPORT 
Hiermee stel je in dat de Organisatiegegevens (en -structuur) worden geïmporteerd vanuit een 
bronsysteem naar VerzuimSignaal.  
 
Om een koppeling te kunnen toevoegen doorloop je de onderstaande stappen.  

1. Klik op de aansluiting op het dashboard waaronder je een koppeling wilt aanmaken; 
2. Klik binnen de geselecteerde aansluiting op “+koppeling toevoegen“ 
3. Doorloop alle stappen uit paragraaf 3.1.1 en 3.1.2 

 
3.1.1. Tabblad Koppeling 
Hiermee bepaal je voor welke klant je een koppeling wilt maken en welk soort koppeling dat is.  
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 Naam: Geef een naam die makkelijk herkenbaar is (bijvoorbeeld organisatie import + 
[Klantnaam]) 

 Aansluiting: Hier wordt de aansluiting die je in hoofdstuk 2 hebt aangemaakt weergegeven 
 Type: Kies het type, in dit geval organisatie import 
 Activering: Handmatig of automatisch* 

 
* Dit werkt uitsluitend wanneer je kiest voor een aanlevering via SFTP, dit heb je in hoofdstuk 2.3 
ingesteld. Wanneer je bij de aansluiting hebt gekozen voor aanlevering via Webservice doet 
deze optie niks, want Webservice levert altijd automatisch aan.  
 
o Handmatig starten betekent dat je in moet loggen in VerzuimConnect en op de knop moet 

drukken om de koppeling te activeren. Voor het testen van nieuw ingestelde koppelingen 
adviseren wij deze instelling, nadat de testen succesvol zijn gebleken kan je deze instelling 
veranderen in Automatisch. Hoe je een koppeling handmatig start lees je terug in hoofdstuk 
4.3.  

o Bij automatisch wordt elke paar minuten gekeken of er berichten geplaatst zijn die dan 
opgepakt worden. 

 
Nadat het bovenstaande staat ingesteld ga je bovenin naar het tabblad  “Algemeen”. 
 
3.1.2. Tabblad Algemeen 
3.1.2.1. Werkgever 
In deze stap bepaal je hoe de koppeling om moet gaan met nieuw aan te maken werkgevers in 
VerzuimSignaal.  
 

 
 
 Moederbedrijf gebaseerd op: partner of werkgever  

o Hiermee bepaald je of de nieuwe bedrijven aangemaakt worden direct onder de partner, of 
onder een nieuw aangemaakte klant in VerzuimSignaal. Een voorbeeld: als je 3 nieuwe 
bedrijven aanlevert bepaal je hiermee of je elk bedrijf als nieuwe klant in VerzuimSignaal 
terug ziet, of dat deze 3 bedrijven allemaal onder 1 nieuwe aangemaakte klant in 
VerzuimSignaal worden gezet.  

 
 Werkgever extern ID: invulveld 

o Wanneer je in de voorgaande stap hebt gekozen voor werkgever vul je hier het werkgevers 
ID in.  
 
Dit ID kan je in VerzuimSignaal opzoeken door in VerzuimSignaal bij het tabblad 
Werkgevers / Organisatiestructuur met de muis op de naam van de werkgever te gaan 
staan. Links onderin verschijnt dan de “Bedrijf_ID”: 
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Let op: dit “Bedrijf_ID” is wat anders dan het “Werkgevernummer” dat je bij de werkgever 
terug ziet! 

 
3.1.2.2. Afdeling 
In deze stap bepaal je hoe de koppeling om moet gaan met aan te maken afdelingen in 
VerzuimSignaal.  
 

 
 
 Bedrijf ook als afdeling registreren: Ja/Nee 

o Wanneer je hier voor Ja kiest maakt VerzuimSignaal altijd een afdeling onder een bedrijf 
aan, óók als er geen werknemers of die afdeling staan met een dienstverband.  

o Wanneer je hier voor nee kiest wordt er niet standaard een afdeling onder elk bedrijf 
aangemaakt, máár moet je onder de Werknemer-Import bij tabblad Dienstverband nog wel 
aangeven dat ‘niet bestaande afdelingen’ toegevoegd moeten worden. Meer hierover in 
hoofdstuk 3.2.2.  

 
3.1.2.3. Contractsoorten 
Voor elke werkgever als onderliggende organisatie-eenheid wordt een verzuimcontract aangemaakt. 
Dat houdt in dat de verzuimprotocollen beschikbaar zijn in VS. Hieraan kan ook een start- en 
einddatum toegekend worden. Indien deze niet aangeleverd worden vanuit de bron, worden 
respectievelijk de volgende data gebruikt; 1-1-2010 en 31-12-2030. Deze data geven tevens aan of 
het bedrijf zichtbaar/actief is in VS. Deze contractsoorten worden alleen op het hoogste niveau 
aangeleverd. De onderliggende bedrijven zullen deze contracten “overerven” van de werkgever. Daar 
zorgt de koppeling voor. 
 

 
 
 Verzuim contract soort ID: invulveld 

o Het Verzuim contract ID kan gevonden worden binnen VerzuimSignaal bij Applicatie 
instellingen » Stamgegevens » Contractsoorten » Contractsoort 
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3.1.2.4. Contactpersonen 
Vanuit het organisatiebericht is het mogelijk om een contactpersoon te registreren als leidinggevende 
in VerzuimSignaal. Uiteraard dien je de contactpersoon wel aan te leveren vanuit SIVI.  
 

 
 
Dit zie je vervolgens in VerzuimSignaal terug onder afdelingsgegevens: 

 
 
 Contactpersoon is leidinggevende: Ja/Nee 

o Wanneer je kiest voor Ja dan wordt de contactpersoon als leidinggevende geregistreerd 
onder de afdeling 

o Wanneer je kiest voor Nee wordt er geen leidinggevende aangemaakt.  
 
Na het instellen van alle opties op de verschillende tabbladen klik je rechts onderin op ‘opslaan’. Je 
krijgt daarna een korte samenvatting te zien van de ingestelde organisatiekoppeling.  
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3.2. WERNEMER IMPORT 
Hiermee stel je in dat de Werknemergegevens worden geïmporteerd vanuit een bronsysteem naar 
VerzuimSignaal.  
 
Om een koppeling te kunnen toevoegen doorloop je de onderstaande stappen.  

1. Klik op de aansluiting op het dashboard waaronder je een koppeling wilt aanmaken; 
2. Klik binnen de geselecteerde aansluiting op “+koppeling toevoegen“ 
3. Doorloop alle stappen uit paragraaf 3.2.1 tot en met 3.2.3: 

 

 
 
3.2.1. Tabblad Koppeling  
 Naam: Geef een naam die makkelijk herkenbaar is (bijvoorbeeld werknemer import  + 

[Klantnaam]) 
 Aansluiting: Selecteer de aansluiting die je in hoofdstuk 2 hebt aangemaakt 
 Type: Kies het type, in dit geval werknemer import 
 Activering: Handmatig of automatisch* 

 
* Dit werkt overigens uitsluitend wanneer je kiest voor een aanlevering via SFTP, dit heb je in 
hoofdstuk 2.3 ingesteld. Wanneer je bij de aansluiting hebt gekozen voor aanlevering via 
Webservice doet deze optie niks, want Webservice levert altijd automatisch aan.  
 
o Handmatig starten betekend dat je in moet loggen in VerzuimConnect en op de knop moet 

drukken om de koppeling te activeren. Voor het testen van nieuw ingestelde koppelingen 
adviseren wij deze instelling, nadat de testen succesvol zijn gebleken kan je deze instelling 
veranderen in Automatisch. Hoe je een koppeling handmatig start lees je terug in hoofdstuk 
4.3. 

o Bij automatisch wordt elke paar minuten gekeken of er berichten geplaatst zijn die dan 
opgepakt worden. 

 
Nadat het bovenstaande staat ingesteld ga je bovenin naar het tabblad  “Dienstverband”. 
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3.2.2. Tabblad Dienstverband 
In hoofdstuk 3.1.2.2. heb je bepaald hoe de organisatiekoppeling om dient te gaan met het aanmaken 
van afdelingen in VerzuimSignaal. De instellingen die je nu hier moet bepalen zijn afhankelijk van wat 
je eerder ingesteld hebt, in hoofdstuk 3.1.2.2. 
 

 
 
 Niet bestaande afdelingen toevoegen: Ja/Nee 

o Wanneer je in de organisatiekoppeling hebt bepaald dat er niet standaard een afdeling onder 
elk bedrijf moet worden aangemaakt selecteer je hier in principe altijd ‘Ja”, zodat 
VerzuimSignaal altijd een afdeling aanmaakt wanneer er een werknemer werkzaam is op die 
afdeling.  

o Wanneer je in de organisatiekoppeling hebt bepaald dat er altijd standaard een afdeling onder 
elk bedrijf moet worden aangemaakt kan je hier in principe “Nee” kiezen.  

 
Nadat het bovenstaande staat ingesteld ga je bovenin naar het tabblad  “Werknemer”. 
   
3.2.3. Tabblad Werknemer 
In het tabblad Werknemer bepaal je of je elke keer alle data via de koppeling verstuurd wilt hebben of 
alleen de mutaties ten opzichte van een eerdere aanlevering. 
 

 
 

 Werknemer aanlevermethode: Incrementeel / Volledig 
o Wanneer je kiest voor ‘volledig’ gaat er elke keer dat de werknemer koppeling draait de 

volledige populatie van werknemers vanuit het bronsysteem naar VerzuimSignaal 
o Wanneer je kiest voor ‘incrementeel’ worden uitsluitend de wijzigingen ten opzichte van de 

eerdere aanlevering verstuurd van het bronsysteem naar VerzuimSignaal.  
 
Overigens wordt deze instelling op dit moment nog registratief gebruikt maar in de toekomst gaat 
VerzuimConnect hiermee bepalen hoeveel data er verwerkt gaat worden (alles of alleen mutatie). Wij 
adviseren dus om dit meteen goed in te stellen. Indien je niet altijd alle data aangeleverd wilt hebben 
maar uitsluitend de mutaties dien je dit altijd in de aanlevering in te stellen.  
 
Na het instellen van alle opties op de verschillende tabbladen klik je rechts onderin op ‘opslaan’. Je 
krijgt daarna een korte samenvatting te zien van de ingestelde werknemer koppeling.  
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3.3. VERZUIM IMPORT 
Hiermee stel je in dat de Verzuimgegevens worden geïmporteerd vanuit een bronsysteem naar 
VerzuimSignaal.  
 
Om een koppeling te kunnen toevoegen doorloop je de onderstaande stappen.  

1. Klik op de aansluiting op het dashboard waaronder je een koppeling wilt aanmaken; 
2. Klik binnen de geselecteerde aansluiting op “+koppeling toevoegen“ 
3. Doorloop alle stappen uit paragraaf 3.3.1 en 3.3.2: 

 

 
 
3.3.1. Tabblad Koppeling  
 Naam: Geef een naam die makkelijk herkenbaar is (bijvoorbeeld verzuimimport + [Klantnaam])  
 Aansluiting: Selecteer de aansluiting die je in hoofdstuk 2 hebt aangemaakt 
 Type: Kies het type, in dit geval verzuimimport 
 Activering: Handmatig of automatisch* 

 
* Dit werkt overigens uitsluitend wanneer je kiest voor een aanlevering via SFTP, dit heb je in 
hoofdstuk 2.3 ingesteld. Wanneer je bij de aansluiting hebt gekozen voor aanlevering via 
Webservice doet deze optie niks, want Webservice levert altijd automatisch aan.  
 
o Handmatig starten betekend dat je in moet loggen in VerzuimConnect en op de knop moet 

drukken om de koppeling te activeren. Voor het testen van nieuw ingestelde koppelingen 
adviseren wij deze instelling, nadat de testen succesvol zijn gebleken kan je deze instelling 
veranderen in Automatisch. Hoe je een koppeling handmatig start lees je terug in hoofdstuk 
4.3. 

o Bij automatisch wordt elke paar minuten gekeken of er berichten geplaatst zijn die dan 
opgepakt worden. 

 
Nadat het bovenstaande staat ingesteld ga je bovenin naar het tabblad  “Algemeen”. 
 
3.3.2. Tabblad Algemeen 
In het tabblad Algemeen bepaal je hoe de koppeling om moet gaan met niet bestaande werknemers 
en niet bestaande afdelingen. 
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 Niet bestaande werknemers aanmaken: Ja/Nee 

o Indien je hier kiest voor “Ja” worden werknemers die niet in VerzuimSignaal staan maar 
waarvoor wel verzuim wordt aangeleverd alsnog aangemaakt in VerzuimSignaal.  

 
 Niet bestaande afdelingen aanmaken: Ja/Nee 

o Indien je hier kiest voor “Ja” dan worden afdelingen waarop een werknemer zit waarvoor 
verzuim wordt aangeleverd aangemaakt in VerzuimSignaal wanneer deze nog niet bestaat. 
Deze optie hoeft alleen op “Ja gezet te worden indien je geen organisatiekoppeling hebt of 
wanneer je geen afdelingen aan maakt vanuit de organisatiekoppeling. 

 
Na het instellen van alle opties op de verschillende tabbladen klik je rechts onderin op ‘opslaan’. Je 
krijgt daarna een korte samenvatting te zien van de ingestelde verzuimkoppeling.  
 
3.4. AANSLUITING ACTIVEREN 
Nadat de koppelingen zijn ingericht onder een aansluiting worden de koppelingen automatisch op 
‘actief’ gezet vanuit VerzuimConnect. Maar om daadwerkelijk data te gaan verwerken in 
VerzuimSignaal is het noodzakelijk dat de ‘aansluiting’ nog wel actief wordt gezet. Dit dient als laatste 
stap te worden gedaan nadat alle voorgaande stappen zijn doorlopen.  
 
Wanneer je als klant nog in de implementatiefase zit met Unit4 gebeurd dit door de technisch 
consultant vanuit Unit4, ná controle van de inrichting.  
 
Wanneer je als klant niet meer in de implementatiefase zit dien je dit zelf te doen. Dit doe je als volgt: 

1. Ga links naar tabblad “aansluitingen en koppelingen” 
2. Klik op de aansluiting die je wilt activeren 
3. Klik rechtsboven in op ‘activeren” 
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4. VERZUIMCONNECT GEBRUIKEN 
Nadat je gewenste aansluitingen en koppeling hebt ingesteld én actief hebt gezet gaat 
VerzuimConnect de relevante data verwerken in VerzuimSignaal. In dit hoofdstuk lees je terug hoe je 
logfiles van de koppeling(en) kan inzien, hoe je een koppeling handmatig ‘draait en wat je in geval 
van foutmeldingen moet doen. Elke keer als er een koppeling data heeft verzonden van het 
bronsysteem naar VerzuimSignaal noemen we dat een “verwerking”.  
 
4.1. VALIDATORTOOL GEBRUIKEN  
Een XML bericht is een bestand met daarin data afkomstig uit een bronsysteem. Hoe dit bestand 
opgebouwd moet worden kan teruggelezen worden in het SIVI-handboek dat als bijlage aan dit 
document is toegevoegd. Om deze bestanden succesvol te kunnen verwerken in VerzuimConnect is 
het belangrijk dat de bestanden voldoen aan de gestelde voorwaarden.  
 
Aan de linkerkant van het scherm staat een link naar de “XML validatortool”. In deze tool kan een 
XML bericht (afkomstig uit het bronsysteem) geüpload worden om te controleren of deze aan de 
structuur eisen voldoet die SIVI aan een bericht stelt. Berichten die niet door deze XML-validatie heen 
komen zullen ook niet verwerkt kunnen worden door in VerzuimConnect.  
 
Het valideren van een XML bericht is een goede eerste stap van het testtraject voor het opzetten van 
een koppeling. Als eenmaal geconstateerd is dat het XML-bericht goed is qua structuur hoef je deze 
stap niet meer te herhalen voor de betreffende koppeling. Het is echt bedoeld om aan het begin van 
de koppeling je te helpen met het testen van de aan te leveren berichten.  
 

 
 
4.2. VERWERKING AUTOMATISCH STARTEN 
Wanneer de aansluiting waar de betreffende koppeling onder valt op actief staat én de koppeling 
staat actief en er is gekozen voor automatische verwerking hoef je nooit een koppeling handmatig te 
starten. De koppeling gaat altijd automatisch kijken of er bestanden zijn die verwerkt kunnen worden, 
dit gebeurd altijd om de paar minuten.  
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4.3. KOPPELING HANDMATIG STARTEN 
Wanneer de aansluiting waar de betreffende koppeling onder valt op actief staat én de koppeling 
staat ook actief kan je de koppeling ‘handmatig’ starten. Dit handmatig starten is uitsluitend relevant 
wanneer je voor de koppeling hebt ingesteld staan dat je deze handmatig wilt activeren.  
 
Te nemen stappen: 

1. Log in en ga links naar aansluitingen en koppelingen.  
2. Selecteer de aansluiting waaronder de koppeling zit die je wilt starten. 
3. Selecteer vervolgens de koppeling die je wilt starten. 
4. Klik vervolgens rechts bovenin op ‘Start’  

 

 
 
4.4. BEKIJKEN VERWERKINGEN 
In deze paragraaf wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een verwerking kan monitoren: 
1. Log in en ga links naar aansluitingen en koppelingen.  
2. Klik op de aansluiting waarvoor je wat wilt bekijken. 
3. Klik op de koppeling waarvoor je wat wilt bekijken. 
4. Vervolgens zie je daar de definitie van de koppeling met daaronder de statistieken van de meest 

recente verwerkingen. Dit is opgedeeld in 4 blokken: 
 Afgerond:  Deze laat zien wanneer de koppeling afgerond is én hoe lang de koppeling 

  heeft gedraaid 
 Voortgang:  Deze laat zien hoe ver de koppeling is wanneer deze nog aan het verwerken 

  is 
 Verwerkt:  Deze laat zien per koppeling hoeveel bestanden er zijn aangeboden én  

  hoeveel er zijn verwerkt 
 Fouten: Deze laat zien hoeveel bestanden er niet verwerkt zijn.  
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5. Onderaan de pagina zie je de logfiles per verwerking voor de geselecteerde koppeling 

 

 
 
 In de logfiles kunnen de volgende typen meldingen voorkomen:  

 Info:   Dit zijn waarschuwingsmeldingen maar de data is wel gewoon verwerkt. 
 

 Fout: Dit zijn meldingen dat de genoemde regel niet verwerkt is om een bepaalde 
 reden 

Door op een regel te klikken openen de meldingen: 
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4.5. MOGELIJKE FOUTMELDINGEN 
Voor een overzicht van de meest voorkomende (fout)meldingen verwijzen wij naar de bijlage bij deze 
handleiding.  
 
4.6. KOPPELING BEWERKEN 
Wanneer het toch nodig is om bepaalde instellingen van een koppeling te wijzigen, heb je de 
mogelijkheid om de koppeling te bewerken. Wanneer een bestaande koppeling aangepast dient te 
worden dan adviseren wij om altijd eerst de bestaande koppeling te deactiveren. Vervolgens dien je 
alle relevante stappen uit hoofdstuk 3 opnieuw te doorlopen en te wijzigen waar nodig en dit goed te 
controleren. De laatste stap is het weer activeren van de koppeling.  
 
Te nemen stappen: 

1. Log in en ga links naar aansluitingen en koppelingen. Selecteer de aansluiting waaronder de 
koppeling zit die je wilt wijzigen. 

2. Selecteer vervolgens de koppeling waarvoor je wat wilt wijzigen. 
3. Deactiveer de koppeling. 
4. Klik vervolgens rechts bovenin op ‘bewerken’ en wijzig de instellingen en sla deze op. 
5. Zet tot slot de koppeling weer actief middels de knop ‘activeren’. 

 

 
 

 
4.7. KOPPELING DEACTIVEREN 
Wanneer je een koppeling wilt deactiveren omdat deze niet meer nodig is of de klant geen klant meer 
is kan je rechts bovenin de koppeling deactiveren. Wanneer je een koppeling gedeactiveerd hebt kan 
je hier de koppeling ook weer activeren. Uiteraard alleen wanneer de bovenliggende aansluiting nog 
geactiveerd is.  
 
Te nemen stappen: 
1. Log in en ga links naar aansluitingen en koppelingen.  
2. Selecteer de aansluiting waaronder de koppeling zit die je wilt deactiveren. 
3. Selecteer vervolgens de koppeling die je wilt deactiveren. 
4. Deactiveer de koppeling. 
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4.8. ONDERSTEUNING VERZUIMCONNECT 
Wanneer je VerzuimConnect hebt afgenomen krijg je bij de implementatie standaard een bepaald 
aantal uren technisch consultancy ondersteuning. Dit zit bij de prijs van de implementatie inbegrepen. 
Na de implementatie wordt je overgedragen op de supportdesk van Unit4. Dit gebeurd altijd in overleg 
met de technisch consultant die je aanspreekpunt is voor de implementatie.  
 
Na de implementatie vormt de supportdesk altijd het eerste aanspreekpunt voor vragen met 
betrekking tot VerzuimConnect en werking van het systeem. Indien nodig kan er altijd een beroep 
worden gedaan op een technisch consultant, dit zal zijn tegen het reguliere consultancytarief.  
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BIJLAGE 


