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

Met VerzuimConnect
• voldoe je aan de AVG-normen en veiligheidseisen
• heb je koppelingen volledig in eigen beheer
• kun je gegevens automatisch inlezen en terugkoppelen
• kun je snel en eenvoudig zelf nieuwe klanten aansluiten
• kun je onbeperkt koppelen met externe pakketten
• verrijk je data en houd je naw-gegevens up to date 
• is de kans op fouten kleiner door eenmalige invoer van gegevens
• voorkom je kans op boetes en korting op uitkeringen door integratie 

tussen systemen
• heb je veel minder onderhoud door het gebruik van standaarden
• volg je het proces van de koppeling op de voet door het uitgebreide 

dashboard en logging
• door een vast bedrag per maand zijn onverwachte hoge kosten verleden tijd

PRODUCT FACTSHEET



Wat zijn de voordelen?
VerzuimConnect voldoet aan de laatste 
veiligheidseisen en is alleen toegankelijk via 
tweefactorauthenticatie. Met de oplossing beschik 
je over de volgende mogelijkheden:

• Zelf eenvoudig nieuwe klanten aansluiten 

• Je maakt gebruik van de koppelstandaard 
SIVI2017 (een standaard die samen met 
meerdere softwareleveranciers wordt gebruikt 
om werknemer- en verzuimgegevens uit te 
wisselen) 

• Door gebruikersvriendelijk dashboard direct 
inzicht in: 
- Voortgang van een koppeling 
- Totaal verwerkte gegevens 
- Aantal verwerkingsfouten 
- Logbestanden voor het traceren van  
 verwerkingsfouten 

• Zelf koppelingen de-activeren als dat nodig is

Wat gebeurt er met de bestaande 
koppelingen?
Bij de introductie van VerzuimConnect blijven 
alle bestaande koppelingen beschikbaar en op 
dezelfde wijze werken. Per koppeling wordt 
vervolgens beoordeeld of deze gemigreerd 
kan worden naar VerzuimConnect. Indien een 
koppeling niet omgezet kan worden naar één 
van de koppelstandaarden van VerzuimConnect, 
dan blijven zij op de huidige manier werken. 
Nieuwe aansluitingen worden uiteraard zoveel 
mogelijk conform de nieuwe standaard van 
VerzuimConnect aangesloten. 

Nu beschikbaar
VerzuimConnect is nu beschikbaar met de eerste 
standaard koppeling: SIVI NVS 2017. In de loop van 
2019 wordt VerzuimConnect verder uitgebreid met 
nieuwe functionaliteiten en standaarden.
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Over VerzuimSignaal
VerzuimSignaal werkt al meer dan 15 jaar
aan de veiligheid, gezondheid en duurzame 
inzetbaarheid van meer dan 2 miljoen 
werknemers. Wij doen dit door onze 
klanten te voorzien van de meest flexibele, 
complete en gebruikersvriendelijke software 
voor verzuimbegeleiding en het monitoren 
van arbeidsomstandigheden.

Hierbij geloven wij sterk in de kracht van
eenvoud, connectiviteit en data. Onze
software ondersteunt meer dan 200.000
leidinggevenden, HR-medewerkers, 
casemanagers, bedrijfsartsen en
verzekeringsspecialist.
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