Integratiemogelijkheden

Burgerprofiel en ondernemersloket Vlaanderen

Integratiemogelijkhden
eGo Websites & CMS

.Burgerprofiel integraties <eGo Website>
Website integratie

▪

▪

Integratie van de MBP header op je website

▪

2 opties
Met SSO met je ‘mijn gemeente’ lokale profiel

▪

Zonder SSO met je ‘mijn gemeente’ lokale profiel

Optie met SSO
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Burger die aanmeldt op MBP krijgt automatisch ook een lokaal profiel
Redirect na aanmelden richting dit profiel kan ingesteld worden
Optie om ook link naar je lokaal profiel toe te voegen in de drop-down van de MBP header
Webformulieren automatisch invullen met persoonsgegevens
Note: ACM certificaat en integratie zijn hier voorwaarde!

Optie zonder SSO
▪
▪

Enkel integratie van de header boven je huidige website
Alles wordt afgehandeld binnen deze header – geen enkele link met lokaal profiel of je webformulieren

.Burgerprofiel integraties <eGo Website>
Pricing
Item

Prijs excl. BTW

Inhoud

Integratie zonder SSO

€ 1.500,00

Integratie bovenaan website

Integratie met SSO

€ 2.500,00

Integratie bovenaan website
ACM authenticatie
Installatie MBP module in CMS (redirect)

✓
✓
✓

Aansluitingsprocedure te doorlopen per bestuur
Aparte aansluiting MBP & ACM
Inschrijving voor aansluitingen mogelijk in waves (besturen in bulk aansluiten)

.Burgerprofiel integraties <eGo CMS>
eGo CMS integratie
▪

Back-end integratie van eGo loket module met notificatie API

▪

Status-updates van je tickets in het loket worden doorgezet naar de header

▪

Burger ziet status-updates van zijn aanvragen nu ook terug in zijn Burgerprofiel
5 vaste ‘type’ aanvragen zijn gedefinieerd

▪

▪

▪

Klacht

▪

Afspraak

▪

Melding

▪

Reservatie

▪

Aanvraag

Note:
▪

Koppeling van notificaties gebeurt op basis van RRN

▪

Gebruikers moeten aanmelden op Webformulieren

▪

Integratie burgerprofiel mét SSO is hier dus aangewezen

Demo integratie
eGo CMS & Burgerprofiel

.Burgerprofiel integraties <eGo CMS>
Pricing
Item

Prijs excl. BTW

eGo CMS notificaties MBP € 2.500,00

✓
✓
✓

Maandelijkse licentie

Inhoud

€ 50,00

Setup Notificatie API service
Authorisatie voor service
Installatie Notificatie module eGo

Aansluitingsprocedure te doorlopen per bestuur voor authorisatie notificatie API
Service wordt centraal gehost & onderhouden op Public Connector Servicebus
Inschrijving voor aansluitingen mogelijk in waves (besturen in bulk aansluiten)

Integratiemogelijkheden
Eigen software via DOSIS

.Burgerprofiel integraties <andere leveranciers>
DOSIS API integratie
▪

Back-end integratie van eigen pakketten mogelijk via DOSIS API

▪

Generieke integratie mogelijk met Burgerprofiel én ondernemersloket

▪

Status-updates van aangesloten systeem worden doorgezet naar de headers

▪

Burger ziet status-updates van zijn dossiers nu ook terug in de headers

▪

Centraal beheer, hosting & onderhoud via Public Connector

▪

DOSIS mapper wordt voorzien op self-service portaal voor beheer

.MAGDA DOSIS integratie <Rechtstreeks>

Mijn
Burgerprofiel
<AFNEMER>

MAGDA
DOSIS

Niet meer
mogelijk voor
nieuwe
aansluitingen

E-loket
Ondernemers
<AFNEMER>

OpenID Connect

Two-way SSL

Geosecure

DOSIS-partners
<BRON>

.MAGDA DOSIS integratie < Via Connector>

Rechtstreeks

Via

.Mijn Burgerprofiel <Vergelijking>
Niveau

Rechtstreeks

Via Public Connector

Per bron/leverancier

Aansluitingsprocedure

Idem

SOAP API (XML)

REST API (Json)

No queuing

Queuing Mechansime

Configuratie bron, producten en fases =
Decentraal

Mapping mechanisme voor configuratie
op Pulic Connector = Centraal

Communicatie: mailing naar diensten

Centraal beheer leveranciers in portaal
Config mogelijkheid per bestuur

IT documentatie decentraal

Swagger documentatie in portaal

Endpoint-to-endpoint connectie
5 klanten = 5 endpoints

1 DOSIS endpoint op Public Connector
5 klanten = 1 endpoint

Certificaten decentraal

Certificaten centraal

End-to-end per bestuur

Leverancier tot Public Connector
Tobania hadelt MAGDA/DOSIS kant af

Per bestuur voor
bron/leverancier A

.Public Connector <Connecteer eigen software>
Attesten
• eGovflow
• Verifieer
• Greenvalley
• ...

MIDOffice
• Corsa
• TOPdesk
• Recreatex
• LB365

Microsoft (Maatwerk)
•
•
•

SharePoint
MS CRM Dynamics
...

Klantenbeheer
• Qmatic
• JCC
• Timeblockr
• ...

Webiste CMS
•
•
•
•
•

eGo CMS
Paddle CMS
Icordis CMS
Greenvalley
....

Nieuwe bronnen
• Duikersbrevet
• Politie
• Ehealth
• ...

Meldingen
• 3P
• TOPdesk
• Greenvalley
• Ultimo
• Notifeye
• Omnitracker

Self-Service <Portaal>
▪
▪
▪
▪
▪

Toegang voor besturen en leveranciers
Rol voor bestuur (services Mechelen bv.)
Rol voor leveranciers (services TOPdesk bv.)
Username & Wachtwoord
Toegang tot alle extra services
▪ Documentatie
▪ Mapper
▪ Certificaten
▪ Logging

Leveranciers en besturen self-service portaal
bieden om eigen connecties te beheren

Self-Service <Mapper>
▪
▪
▪
▪
▪

Voor Leveranciers & besturen
Eigen beheer mapping
Links = DOSIS API status
Rechts = Eigen Status (generiek object)
Eenmalig instellen per bronsysteem

Altijd controle over mapping

Self-Service <Certificaten>
▪
▪
▪

Voor besturen en leveranciers
Zelfstandig Certificaten installeren
Mogelijkheid custom-velden toe te voegen

Eigen beheer van certificaten voor al je connecties

DOSIS Via Public Connector <Samenstelling>
▪ Setup Public Connector
▪
▪
▪

Opstellen van generiek ‘melding’ object
DB opzetten voor mapping systeem, repositories, services, controller, layer, etc.
Endpoint en koppeling van Public Connector => DOSIS

▪ Per bronsysteem (= applicatie van leverancier)
▪
▪

Mapping bronsysteem => generiek ‘melding’ object op Public Connector
Instellen toegang en authorisatie nieuw bronsysteem (nieuwe service)

▪ Per bestuur
▪

Admin: Instellen en authorisatie certificaat bestuur

▪ Licentie DOSIS service op Public Connector
▪
▪
▪

▪

Hosting service
Hosting logging (Azure storage)
Onderhoud services
Onderhoud self-service portaal
▪ Documentatie
▪ Mapper
▪ Health page
▪ Certificaten

DOSIS & Notificatie API <Setup>
Item

Prijs

Maandelijkse licentie

Inhoud

DOSIS API
integratie eigen
systeem

€ 4.000,00

€ 100,00

Activatie & configuratie per bestuur
Instellen certificaten
Mapping bronsysteem

✓ Aansluitingsprocedure DOSIS certificaten te doorlopen per bestuur
✓ Aparte aansluiting per bestuur
✓ Inschrijving voor aansluitingen mogelijk in waves (besturen in bulk aansluiten)
✓ Opgesplitst per bronsysteem
✓ Stemmen op aansluitingen – welke systemen willen jullie connecteren?
✓ Mogelijkheid eigen systemen te connecteren

<Overzicht prijzen> Integratiemogelijkheden
Integratie

Eenmalige Prijs
(excl. BTW)

Maandelijkse licentie
(excl. BTW)

eGo Website zonder SSO

€ 1.500,00

NVT

eGo Website met SSO

€ 2.500,00

NVT

eGo CMS met notificatie API

€ 2.500,00

€ 50,00

Systeem X met DOSIS API

€ 4.000,00

€ 100,00

Pakketten
(10% korting)

Eenmalige Prijs
(excl. BTW)

Maandelijkse licentie
(excl. BTW)

Equivalent licentie op jaarbasis
(excl. BTW)

Website (SSO) + Notificatie

€ 4.500,00

€ 50,00

€ 600,00

Website (SSO) + DOSIS

€ 5.850,00

€ 100,00

€1.200,00

Geef ons je voorkeuren door via:
https://ego-support.tobania.be/integreren-met-vlaamse-bouwstenen-via-tobania

