
IN 5 STAPPEN NAAR EEN KOPPELING INRICHTEN EN LIVE ZETTEN 
 

Om andere softwareoplossingen snel en eenvoudig te kunnen koppelen aan VerzuimSignaal is VerzuimConnect ontwikkeld. Met VerzuimConnect kan je als functioneel beheerder zelf 
koppelingen configureren tussen VerzuimSignaal en andere softwareoplossingen voor HR- en/of personeelsadministratie.  
 
Om makkelijk en snel tot een werkende koppeling op productie te komen adviseren we je altijd om onderstaande stappen te doorlopen in de genoemde volgorde. Ook is het van belang om 
altijd de beschikbare documentatie te raadplegen waar nodig.  Alle beschikbare informatie én alle documenten die je nodig hebt staan op de helppagina van VerzuimSignaal.  
 

Stap 1

Inventariseren

 

 

 

 

Stap 2

Inrichten 
testomgeving

 

 

 

 

 

Stap 3

Testen

 

 

 

 

Stap 4

Inrichting op 
productie

 

 

 

 

Stap 5
Koppeling 

Live

 

Om te weten wat je later in 
VerzuimConnect moet gaan 
instellen is het van belang om 
de wensen met je klant te 
bespreken. Hiervoor kan je het 
inventarisatiedocument 
gebruiken.  
 
Wat welke optie precies 
betekent en doet kan je 
teruglezen in de 
Gebruikershandleiding 
VerzuimConnect maar ook in 
VerzuimConnect zelf onder de 
informatiebullet die je bij elk 
veld ziet.  
 
Ook staat op onze helppagina 
een “begrippen en definities” 
lijst met daarin een uitleg van 
alle begrippen en definities die 
we hanteren.  
 

 

 

 

 

Wanneer je alle wensen met je 
klant hebt besproken en de 
noodzakelijke informatie hebt 
gedeeld met de leverancier van 
het bronsysteem kan je 
beginnen met de inrichting van 
VerzuimConnect op de 
testomgeving. Zodoende kan je 
veilig testen of de koppeling 
werkt zoals het hoort en zoals 
je wilt.  
 
Overigens is het wel van 
belang dat de nieuwe klant al 
aangemaakt is als bedrijf in 
VerzuimSignaal en de 
contracten/protocollen 
gekoppeld zijn.  
 
Meer informatie over hoe je 
VerzuimConnect inricht kan je 
teruglezen in de 
Gebruikershandleiding 
VerzuimConnect én op onze 
helppagina. 

 

 

 

 

Wanneer je alles op de 
testomgeving hebt ingesteld 
conform de afspraken met je 
klant kan je gaan testen. Je 
draait hiervoor de koppeling in 
VerzuimConnect en gaat nadat 
deze gedraaid heeft in 
VerzuimSignaal kijken naar de 
resultaten.  

Wanneer er zaken toch 
aangepast moeten worden ga 
je stap 2 en stap 3 herhalen. 

Meer informatie over wat je 
kan testen kan je teruglezen in 
het Testdocument 
koppeling(en) 

 

 

 

Wanneer je alles op de 
testomgeving werkt zoals je 
wilt is het tijd om de koppeling 
in te richten op de 
productieomgeving. Je volgt 
hiervoor dezelfde stappen als 
bij het inrichten op de 
testomgeving. 

Om de koppeling 
daadwerkelijk Live te zetten 
dien je een verzoek in via 
Verzuimconnect@unit4.com, 
wij controleren dan de 
instellingen en zetten de 
koppeling live voor je *.  

Meer informatie over hoe je 
VerzuimConnect inricht kan je 
teruglezen in de 
Gebruikershandleiding 
VerzuimConnect én op onze 
helppagina. 

* uiteindelijk kan je dit na de 
eerste paar keer zelf doen 

 

 

 

Nadat de koppeling op 
productie is ingericht en draait 
laat je de klant dit controleren 
in VerzuimSignaal en akkoord 
bevinden.  

Je bent nu klaar en kan op naar 
de volgende koppeling! 

 

mailto:Verzuimconnect@unit4.com,

