MODULES INTEGRATIE EN KOPPELEN
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Integratie en koppelen: .Net Backoffice Server
Wilt u AccountView koppelen met uw bedrijfs- of branche-specifieke
toepassingen? Reken dan op de flexibiliteit en kracht van de module
.Net Backoffice Server.
business

voor wie

Voor iedereen die
AccountView aan
bedrijfs- of branchespecifieke toepassingen
wil koppelen en de
onderlinge gegevens
uitwisseling wil
automatiseren.

Met de module .Net Backoffice Server kunt u AccountView via webservices aanspreken. Deze techniek kunt u gebruiken in elke .Net omgeving. Bijvoorbeeld in uw
cliëntportaal in Microsoft Sharepoint Portal Services. In uw cliëntportaal neemt u
eenvoudig webservices op die online informatie uit de administratie van de cliënt
op het scherm tonen.

Goede koppelingen
Realiseer koppelingen met iedere
gewenste branche- of bedrijfsspecifieke
toepassing. Wissel zo onafhankelijk van
platform en applicatie gegevens met
AccountView uit. Verwerk bijvoorbeeld
automatisch journaalposten of inkoopfacturen uit een extern pakket in de
juiste administraties in AccountView.

Ook met internet
Koppel AccountView met internet
applicaties, zoals Microsoft Sharepoint
Portal Services. Bied uw cliënten en
medewerkers hiermee toegesneden
informatie aan, rechtstreeks uit
AccountView.
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Uw voordeel

Absolute top op het
gebied van cross-platformkoppelingen, omdat u
onafhankelijk van platform
en applicatie gegevens
met AccountView kunt
uitwisselen.
Versleuteling,
toegangsbeveiliging,
en automatische
antwoordberichten.

Met de module .Net Backoffice Server kunt u AccountView automatisch berichten
laten verwerken. Deze berichten kunnen allerlei opdrachten bevatten, zoals het
boeken van journaalposten of het synchroniseren van stamgegevens. Bovendien
kunnen deze berichten aan AccountView worden aangeboden door andere
applicaties of rechtstreeks vanaf uw website.

Geheel automatisch
Reken op de automatische verwerking
van uw gegevens. Laat ook de vervolgacties automatisch uitvoeren. Beslis
hierbij zelf wat u automatiseert en waar
u de controle houdt.

Onafhankelijk van wijzigingen
Reken erop dat uw koppelingen blijven
werken na een update of uitbreiding
in AccountView dankzij de gestandaardiseerde toepassing van xml.

Veilig versturen
Verstuur berichten versleuteld door,
waarbij alle berichten voldoen aan
de strikte toegangsbeveiligings- en
verwerkingregels in AccountView.
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Ongelimiteerde
schaalbaarheid van de
verwerkingscapaciteit.
Gegevens uit
AccountView opvragen
in een externe applicatie.
Flexibel gebruik
van xml-berichten of
avs-scripts waarin
alle Microsoft Visual
FoxPro-commando’s en
-functies beschikbaar zijn.
Altijd recente gegevens
omdat berichten realtime
worden verwerkt.

