
UNIT4 VERZUIMCONNECT 

Om andere softwareoplossingen snel en eenvoudig te kunnen 
koppelen aan Unit4 VerzuimSignaal is Unit4 VerzuimConnect 
ontwikkeld. Met deze oplossing kan de functioneel beheer-
der zelf koppelingen maken tussen Unit4 VerzuimSignaal en 
andere softwareoplossingen voor HR- en/of personeelsad-
ministratie. Unit4 VerzuimConnect maakt gebruik van nieuwe 
koppelstandaarden, die samen met andere leveranciers zijn 
ontwikkeld en/of afgestemd. Een belangrijk voordeel van een 
standaard is dat het eenvoudig in gebruik is en makkelijk kan 
worden onderhouden. 

Met Unit4 VerzuimConnect
- voldoe je aan de AVG-normen en veiligheidseisen;
- heb je koppelingen volledig in eigen beheer;
- kun je snel en eenvoudig zelf nieuwe klanten aansluiten;
- kun je onbeperkt koppelen met externe pakketten met gebruik van koppelstandaarden;
- is er sprake van aanzienlijk minder onderhoud (door gebruik van standaarden);
- heb je meer inzicht in het verwerkingsproces van een koppeling door het uitgebreide 

dashboard en logging;
- heb je nooit meer onverwacht hoge variabele kosten doordat er sprake is van een vast 

maandbedrag voor Unit4 VerzuimConnect.
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Welke functionaliteiten kan ik verwachten?
Unit4 VerzuimConnect voldoet aan de laatste veiligheidseisen 
en is alleen toegankelijk via tweefactorauthenticatie. Met de 
oplossing beschik je over de volgende functionaliteiten:

• Zelf eenvoudig aansluiten van nieuwe klanten. 

• Zelf kunnen inzetten van de koppelstandaard SIVI2017 (een 
standaard die samen met meerdere softwareleveranciers wordt 
gebruikt om werknemer- en verzuimgegevens uit te wisselen).

• Mogelijkheid om koppelingen op inactief te zetten bij 
opzegging.

• Via handig dashboard in één oogopslag inzicht in:
- Voortgang van een koppeling.
- Totaal verwerkte gegevens.
- Aantal verwerkingsfouten.
- Logbestanden voor het traceren van verwerkingsfouten.
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Wat gebeurt er met de bestaande koppelingen?
Bij de introductie van Unit4 VerzuimConnect blijven alle bestaande koppelingen 
in tact en op dezelfde wijze werken. Per koppeling wordt vervolgens 
beoordeeld of deze gemigreerd kan worden naar Unit4 VerzuimConnect, 
waarna dit al dan niet wordt gerealiseerd. Indien een koppeling niet omgezet 
kan worden naar één van de koppelstandaarden van Unit4 VerzuimConnect, 
dan blijven zij op de huidige manier werken. Nieuwe aansluitingen 
worden uiteraard zoveel mogelijk conform de nieuwe standaard van Unit4 
VerzuimConnect aangesloten. 

Wanneer beschikbaar?
In september 2018 is Unit4 VerzuimConnect intern in gebruik genomen. In het 
vierde kwartaal van 2018 is ons klantpanel gestart met het testen van Unit4 
VerzuimConnect. Begin 2019 is Unit4 VerzuimConnect algemeen beschikbaar 
met de eerste standaard SIVI2017 koppeling. In de loop van 2019 wordt dit 
verder uitgebreid en worden bestaande koppelingen verder opgenomen in 
Unit4 VerzuimConnect. 

Doorontwikkeling Nieuwe functionaliteit
End-of-life

DX

Meer standaarden  
toevoegen

Intern in gebruik 
(betaversie)

Beschikbaar  
voor partners

Q1
2019NU

Pilot

      

3 | VERZUIMCONNECT



Over Unit4 voor de HR-afdeling
Unit4 is ‘in business for people’. Sinds het 
begin van de jaren tachtig hebben wij ons 
gespecialiseerd in software voor organisaties 
waar mensen centraal staan en het verschil 
maken. Onze technologie is van essentieel 
belang voor de organisaties die we bedienen - 
het verbetert hun efficiëntie en productiviteit. 

Daarbij geloven wij in de kracht van 
eenvoud. Dat vertalen wij in software voor 
personeelsadministratie, salarisverwerking en 
verzuimmanagement die doet wat het moet 
doen. Zonder onnodige toeters en bellen zodat 
er meer tijd overblijft voor de dienstverlening 
aan klanten en/of de medewerkers. Met onze 
HR-software kunnen mensen meer waarde 
creëren voor zichzelf, hun organisatie en hun 
klanten.
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