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Introductie 

De Simplicate Dapas Synchroniseren Relaties applicatie synchroniseert nieuwe en 

gewijzigde bedrijven in Simplicate met de Dapas Compliance Manager als relaties. Na 

synchronisatie kan het client acceptatieproces van de relaties worden opgestart. 

Deze applicatie wordt gehost in onze LemonForce® Hub (Cloud) en draait ieder uur (de 

standaard). Indien waarschuwingen of foutmeldingen zich voordoen, wordt er eenmaal 

per dag een log rapport per email verstuurd. 

In dit document wordt uitgelegd welke informatie er voor ons benodigd is om de 

applicatie te kunnen configureren. Daarnaast worden de benodigde stappen beschreven 

om Simplicate correct in te richten.  
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Configuratie 

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd voor een correcte werking van de 

applicatie. 

Definiëren vrije velden in Simplicate 

De applicatie vereist drie vrije velden in Simplicate die gedefinieerd moeten worden. 

Belangrijk hierbij is de naamgeving. Deze moet aansluiten op de configuraties (zie 

verderop dit document) en zijn hoofdlettergevoelig. 

Vrije velden kunnen worden aangemaakt via de menu-optie Instellingen > Vrije velden (tab 

Algemeen). 

In de onderstaande schermen is te zien dat de vrije velden in de groep Compliance 

worden geplaatst. In Simplicate worden de vrije velden vervolgens op de bedrijfsgegevens 

van een bedrijf getoond. 
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Definieer vrije veld Bedrijfsvorm 

Klik op de + Nieuw knop en selecteer het type veld Keuzeselectie. Vul vervolgens de 

onderstaande velden in. De waarden zijn een 1-op-1 vertaling met de waarden in Dapas. 
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Definieer vrije veld Eindverantwoordelijke 

Klik op de + Nieuw knop en selecteer het type veld Keuzeselectie of Koppeling naar 

medewerker. 

• Indien Keuzeselectie, vul vervolgens de onderstaande velden in. De waarden zijn een 1-

op-1 vertaling met de waarden in Dapas. 

• Indien Koppeling naar medewerker dient de configuratie 

IsResponsibleProfessionalEmployee op true te staan. 

Let op: Als hier niet bestaande eindverantwoordelijken worden opgegeven kan er geen vertaling 

worden gemaakt in Dapas 
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Definieer vrije veld Vertegenwoordiger (optioneel) 

Klik op de + Nieuw knop en selecteer het type veld Koppeling naar Persoon. Vul vervolgens 

de onderstaande velden in. 

Er kan ook gekozen worden om het veld Relatiebeheerder te gebruiken als 

vertegenwoordiger. In dit geval dient configuratie UseRelationManager op true te staan. 
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Definieer vrije veld Vertegenwoordiger functie (optioneel) 

Klik op de + Nieuw knop en selecteer het type veld Keuzeselectie. Vul vervolgens de 

onderstaande velden in. De waarden zijn een 1-op-1 vertaling met de waarden in Dapas. 

Let op: Als hier niet bestaande functies worden opgegeven kan er geen vertaling worden 

gemaakt in Dapas 
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Definieer vrije veld Vestiging (optioneel) 

Klik op de + Nieuw knop en selecteer het type veld Keuzeselectie. Vul vervolgens de 

onderstaande velden in. De waarden zijn een 1-op-1 vertaling met de waarden in Dapas. 

Let op: Enkel inrichten wanneer er in Dapas meerdere vestigingen beschikbaar zijn. Als hier niet 

bestaande vestiging worden opgegeven kan er geen vertaling worden gemaakt in Dapas 
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Configuraties 

De applicatie bestaat uit de volgende configuraties. Wij hebben de waarden van deze 

configuraties nodig, zodat wij de applicatie op basis van de klant omgevingen kunnen 

correct inrichten. 

Configuratie Omschrijving 

DapasFirm Firma van de Dapas omgeving 

DapasHost Host van de Dapas omgeving. De standaard host is 

dcmtestcore-aks.int.dapas.io (productie) 

DapasPassword Wachtwoord van de Dapas gebruiker waarmee 

geauthentiseerd moet worden 

DapasUsername Gebruikersnaam van de Dapas gebruiker waarmee 

geauthentiseerd moet worden 

RelationTypes Relatie soort van de Simplicate bedrijven die 

gesynchroniseerd moeten worden. De standaard 

soorten zijn Klant, Prospect. 

 

De beschikbare relatie soorten zijn terug te vinden via 

de menu-optie Instellingen > Relatiesoort (tab CRM) 

SimplicateAPIKey Key van de Simplicate API token. Deze kan worden 

aangemaakt worden via Instellingen > API. 

 

Let op: Een API token heeft een einddatum. Informeer ons 

tijdig zodat wij deze op tijd kunnen aanpassen 

SimplicateAPISecret Secret van de Simplicate API token. Deze kan worden 

aangemaakt worden via Instellingen > API. 

 

Let op: Een API token heeft een einddatum. Informeer ons 

tijdig zodat wij deze op tijd kunnen aanpassen 

SimplicateDomain Domein van de Simplicate omgeving. Dit domein is te 

vinden in uw Simplicate URL <domain>.simplicate.nl 

SimplicateModifiedSince Datum/tijd vanaf er gekeken moet worden naar 

wijzigingen op Simplicate bedrijven. Na iedere run van 

de applicatie wordt deze datum/tijd bijgewerkt, zodat 
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enkel incrementele wijzigingen worden doorgegeven 

SimplicateCompanyType 

CustomField 

Naam van het Bedrijfsvorm vrije veld 

SimplicateRepresentative 

CustomField 

Naam van het Vertegenwoordiger vrije veld 

SimplicateRepresentativePositi

onCustomField 

Naam van het Vertegenwoordiger functie vrije veld 

SimplicateFiscalNumberCustom

Field 

Naam van het veld waarop het fiscale nummer staat 

SimplicateResponsibleProfessio

nal 

CustomField 

Naam van het Eindverantwoordelijke vrije veld 

UseRelationNumber Geeft aan of het relatienummer van een Simplicate 

bedrijf moet worden gebruikt als relatienummer van 

een Dapas relatie. De standaard is ja. 

 

Indien nee, dan worden de eerste acht letters van de 

bedrijfsnaam gebruikt als relatienummer. 

 

Let op: Uit een koppelingsoogpunt adviseren wij om in 

Simplicate een relatienummer te gebruiken. Dit is echter 

niet verplicht in Simplicate 

UseOffices Geeft aan of er gebruik moet worden gemaakt van 

meerdere vestigingen in Dapas. De standaard is ja. 

 

Indien nee, dan wordt de enige vestiging in Dapas 

gebruikt 

UseRelationManager Geeft aan of het veld Relatiebeheerder in Simplicate 

gebruikt moet worden als vertegenwoordiger 

IsResponsibleProfessional 

Employee 

Geeft aan of de eindverantwoordelijke in Simplicate een 

referentie naar een medewerker is. Dit is het geval als 

het vrije veld van de eindverantwoordelijke als koppeling 

naar medewerker is ingesteld 

 


