
POPAY CONNECT

Empower HRM.

Popay Connect 
integreert oplossingen 
en dataflows, met 
ingebouwde controles 
en ‘cross functionele’ 
rapportages en 
dashboards.
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Het is een courante vraag die je bij veel organisaties 
de afgelopen jaren steeds weer hoort. Waar 
organisaties veelal niet bij stil staan is dat de data die 
je in een nieuwe applicatie moet ingeven niet enkel in 
het product moet worden geregistreerd, maar vaak 
ook in andere satelliettoepassingen van strategisch 
belang kunnen zijn. Het digitaal proces mag dan 
op zichzelf goed werken, de integratie ervan in je 
bedrijfsomgeving is meestal een grote (vergeten) 
onbekende. Met als gevolg dat net die integratie van 
al die fantastische producten de zwakke schakel 
wordt. Basisinformatie moet meerdere keren worden 
ingegeven, met fouten en desynchronisatie als 
gevolg.

De wens is om al deze informatiestromen het 
liefst te beheren en te automatiseren in één enkele 
toepassing die tijdige en correcte synchronisaties 
mogelijk maakt. Indien het fout gaat wil je natuurlijk 
ook in één oogopslag weten waarom, zonder 
op zoek te gaan naar de experts, die exports of 
imports hebben geschreven. Als deze überhaupt 
nog te vinden zijn. Ook mag de interne IT-strategie 
geen extra kosten genereren door al die individuele 
koppelingen te moeten testen en opnieuw 
hervalideren bij upgrades of migraties.

Dit alles en meer praktische noden hebben ons ertoe 
aangezet te investeren in de ontwikkeling van een 
innovatief Intelligent automated SAAS-platform: 
Popay Connect. 

“Hoe kunnen we zo optimaal 
mogelijk digitaliseren zodat 
processen, dataflows 
beter, sneller, efficiënter en 
goedkoper zijn?”

1. DE 
AANLEIDING

INTELLIGENT AUTOMATION 
IA, ook wel Hyperautomatisering genoemd, is 
een concept dat gebruik maakt van een nieuwe 
generatie op software gebaseerde automatisering. 
Het combineert methoden en technologieën om 
bedrijfsprocessen automatisch uit te voeren in naam 
van materiedeskundigen. 

Deze automatisering wordt bereikt door  
het nabootsen van de capaciteiten die 
materiedeskundigen gebruiken bij het uitvoeren van 
hun werkactiviteiten (b.v. taal, visie, uitvoering, en 
denken & leren). 

Het doel van het gebruik van IA is om door middel van 
een herontworpen geautomatiseerd proces met geen 
of minimale menselijke tussenkomst te komen tot:
• Verbetering van de snelheid van processen.
• Verlaging van de kosten. 
• Verbetering van de naleving en kwaliteit.
• Verhoging van de veerkracht van processen. 
• Optimalisatie van resultaten en van beslissingen.

Uiteindelijk verhoogt het de tevredenheid van klanten 
en werknemers en verbetert het bedrijfsresultaat.

2. DE 
TECHNOLOGIE



Empower HRM.

Page 3

3. HET 
RESULTAAT

Popay Connect koppelt en automatiseert bestaande 
HR- applicaties, zowel intern als extern, in één 
overzichtelijk intelligent automated platform.

Het platform kan worden gebruikt voor de meest 
uiteenlopende doeleinden, maar de essentie is dat 
het gegevens ontvangt, verwerkt, kan transformeren 
en vervolgens zal doorsturen naar een ontvangend 
klantplatform.

Toepassingen kunnen zijn: payroll-extracten naar 
een payrollprovider, naar een sociaal secretariaat, 
een boekhoudinterface, een synchronisatie van twee 
systemen, een wettelijke aangifte, enz.

Het platform maakt gebruik van webservices en/of 
SFTP voor de communicatie, maar ook het manueel 
opladen is mogelijk. Het systeem is intelligent genoeg 
om kwaliteitscontroles uit te voeren op de ontvangen 
data en om verschillen te onderscheiden ten opzichte 
van vorige versies, zodat enkel de aanvullingen en/of 
wijzigingen worden doorgestuurd. Hierbij is eveneens 
een vertaalslag mogelijk naar o.a. XML.

Ook “Artificial Intelligence” en KPI’s zijn ingebouwd. 
Popay Connect houdt bij of bepaalde trends niet 
worden gebroken door notificaties weer te geven 
wanneer er geen interfaces werden ontvangen, terwijl 
dit wel het geval had moeten zijn.

Bij onregelmatigheden wordt onze Helpdesk hiervan 
automatisch op de hoogte gebracht zodat gepaste 
acties onmiddellijk kunnen worden gestart.

Bij het design van Popay Connect is rekening 
gehouden met evoluties. Zo is bijvoorbeeld het proces 
van een export naar één bepaald sociaal secretariaat 
integraal te pluggen op het exportproces bij een ander 
bronsysteem. Dit heeft als voordeel dat alle onderdelen 
opnieuw bruikbaar zijn. Zodat implementaties 
en wijzigingen in de tijd, naar een ander sociaal 
secretariaat of bij gebruik van een nieuw ERP-pakket, 
snel verwezenlijkt kunnen worden.

INTELLIGENTE FILTERS
Op het Popay Connect platform kan de gebruiker 
gemakkelijk op alle getransformeerde data 
zoeken. Filteren is niet enkel mogelijk op algemene 
persoonsgegeven, maar ook op contractuele en 
salaris gerelateerde gegevens. Afhankelijk van de 
transacties, kan de gebruiker met enkele eenvoudige 
muisklikken een bepaalde transactie raadplegen.
Het is eveneens mogelijk om verschillende filters te 
combineren en deze een zelfgekozen volgorde toe te 
wijzen. 

DUIDELIJKE OVERZICHTEN
De centrale vraag van het SaaS-integratievraagstuk 
draait rond gebruiksvriendelijkheid. De duidelijke 
overzichten op het Popay Connect platform  geven in 
één oogopslag een overzicht van:
• De naam van de interface
• De starttijd van de interface
• Het unieke run-ID van de interface
• Het aantal transacties
Ook bestaat de mogelijkheid om bij te houden hoeveel 
transacties er te voltooien zijn en reeds werden 
afgerond. Dit wordt tevens getoond aan de hand van 
een grafische interface met daarin de progressie. 
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3. HET 
RESULTAAT

Via een simpele druk op de knop, kan een 
eindgebruiker rechtstreeks problemen signaleren aan 
de Popay helpdesk. Deze staat klaar voor eventuele 
verdere ondersteuning, voor een vraag en of een 
suggestie. 
 
VERSCHILLENDETECTIE
De ingebouwde artificiële intelligentie van het 
Xchange-platform detecteert welke verschillen er 
overgeladen moeten worden van het inputprogramma 
naar de ontvangende software. Enkel deze verschillen 
zullen in de interface worden opgenomen. De 
gebruiker  krijgt opnieuw een gebruiksvriendelijk 
overzicht van het aantal gedetecteerde en verwerkte 
verschillen.

Daarnaast heeft de gebruiker inzage op welke 
meta-data er een verschil werd vastgesteld. Op dat 
overzicht staat de vorige waarde, alsook de nieuwe 
waarde, met daarbij een tijdsregistratie van wanneer 
deze waardes geregistreerd werden.
 

TRACEABLE
De gebruiker kan alle uitgevoerde transacties 
gemakkelijk en overzichtelijk raadplegen, en wordt 
in staat gesteld om elk dossier individueel op te 
volgen aan de hand van een uniek ID in de interfaces. 
Concreet kan de gebruiker de verzendingsdatum 
vanuit het platform naar de ontvangerssoftware 
consulteren. Ook ziet deze een tijdsstempel van de 
reactie van de ontvangende software en het resultaat.

Deze transactie is eventueel ook in XML-formaat 
raadplegen.

Enkele klanten die gebruik maken van het platform:


