
Voor een naadloze integratie met AFAS Software 
vanaf vrijwel elk scanplatform
ITS heeft voor AFAS een connector ontwikkeld die gebruik maakt van de AFAS Profit 
Webservices om documenten direct en efficiënt toe te voegen aan het dossier in AFAS 
Profit en AFAS Online.

Het is een uitbreiding op bestaande scanoplossingen die u misschien al gebruikt, zoals 
Drivve|Image en Umango, waardoor uw documenten perfect gedigitaliseerd worden en 
gelijk snel en gemakkelijk terug te vinden zijn in uw AFAS dossiers.

Hoe werkt het?
In de duidelijke beheerders interface wordt de verbinding gemaakt met de AFAS 
omgeving. De Get-Connectoren synchroniseren gegevens tussen AFAS en de connector. 
Door bi-directionele communicatie kunnen gegevens gecontroleerd en correct aan AFAS 
aangeboden worden.

ITS AFAS Connector
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Vanaf het touchscreen van de kopieermachine kunt u direct documenten scannen naar bijvoorbeeld een 
klantendossier. Door op het display van de kopieermachine de gewenste klantgegevens op te zoeken wordt 
het document direct, als bijvoorbeeld op tekst doorzoekbaar pdf document, aan het dossier toegevoegd. 
Indien gewenst kan een bestandsnaam en/of extra metadata ingegeven worden. Hiermee wordt het opslaan 
van papieren documenten in de AFAS omgeving vereenvoudigd.

Naast het scannen van documenten naar dossiers is het automatisch verwerken van Het ‘Formulier 
Registratie machtiging intermediair goedkeuren’ en de documenten ‘Klaarzetten aangifte’ mogelijk. 
De documenten worden in batch gescand, of per mail aangeboden en bijbehorende parameters worden 
direct in AFAS gezet. Hiermee worden voor onder andere administratiekantoren veel handmatige handelingen 
weggenomen.

“Jaarlijks verwerken wij duizenden machtigingsformulieren van de Belastingdienst zodat wij elektronische 
berichten kunnen uitwisselen voor onze cliënten. Voorheen werden deze machtigingen met een handscanner 
of in voorkomende gevallen zelfs met de hand verwerkt in onze fiscale software. Met de ITS-AFAS connector 
op onze Sharp-multifunctionals worden de QR-codes op deze formulieren volautomatisch verwerkt in de 
fiscale software. Ook door de cliënt getekende akkoordverklaringen worden nu automatisch verwerkt: de 
connector zorgt er voor dat de aangifte wordt klaargezet ter verzending naar de Belastingdienst én een scan 
van de akkoordverklaring wordt opgeslagen in het dossier van de klant. Dit scheelt vele uren onnodig en 
vervelend werk per jaar die wij nu aan onze cliënten kunnen besteden!” 

Voordelen in één oogopslag
• Directe bi-directionele communicatie met AFAS 

Profit en AFAS Online

• Dossiervorming direct vanaf bijna alle merken 
kopieermachines zonder extra handelingen

• Centraal beheren van de scanworkflows

• Eenvoudige gebruikersinterface dus gemakkelijk te 
gebruiken voor iedereen

• Tijdbesparing t.o.v. huidig scan- en 
verwerkingsproces

• Alle documenten worden als op tekst doorzoekbare 
PDF opgeslagen

Technische benodigdheden
• Windows 2016 Server met .NET4.5 of hoger

• AFAS Online, AFAS Profit version 2016 of hoger

• AFAS GetConnector licentie

• Profit Rest Services moeten geactiveerd zijn

• De server waarop de iTS Connector voor AFAS 
geïnstalleerd is moet toegang hebben tot de AFAS 
Profit Rest Services

• De AFAS GetConnectors (onderdeel van de iTS 
Connector) moeten in AFAS geïmporteerd worden

- Marco Kuipers van Kuipers Administratie & Advies BV


