Koppeling ONS van Nedap en het meldsysteem iTask van Infoland
Wat kan een organisatie bereiken door deze koppelingen?
Deze Koppeling ONS naar het meldsysteem iTask, zorgt er voor dat vanuit het ONS cliënt dossier er
middels een link een melding incident cliënt in het iTask meldformulier wordt gedaan, waarbij de
cliëntgegevens van het betreffende ONS cliëntdossier in deze melding worden geladen. De melding
zal daarna afgehandeld worden in iTask.
Met deze koppeling kan u ook vanuit het meldformulier incident cliënt in iTask de cliëntgegevens in
ONS opzoeken, waarna deze in het incident meldformulier cliënt worden geladen. De melding zal
daarna afgehandeld worden in iTask.
Indien gewenst is er ook een koppeling mogelijk van de ingevulde melding incident cliënt terug naar
het betreffend cliëntdossier in ONS. Met deze koppeling wordt er na versturen van de melding in
iTask een tekstbericht van de melding incident cliënt in betreffend ONS cliëntdossier toegevoegd,
zodat alle incidentmeldingen over betreffende cliënt zichtbaar zijn in ONS:

Als je deze koppeling wenst in uw organisatie, met wie moet u dan
contact opnemen?
Voordat een koppeling ONS en het meldsysteem iTask aangevraagd kan worden, zal de organisatie
eerst over een bestaande iProva omgeving van Infoland moeten beschikken met de module iTask
waarin de meldingen ‘incident cliënt’ (MIC) worden geregistreerd en opgevolgd. Neem voor het
aanvragen van een nieuwe iProva omgeving dan wel de module iTask, contact op met Infoland.
Heeft u al een iProva omgeving met de module iTask van Infoland en wenst u deze koppeling neem
dan contact op met Infoland.
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Het contact met Infoland verloopt via de website: infoland.nl/over-ons/contact/
Of u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de betreffende accountmanager van Infoland,
telefoonnummer 040 848 5 868.
Er kan vooraf een demo aangevraagd worden via de link: https://www.infoland.nl/demo/

Het realiseren van de koppeling gaat als volgt:
Na aanvraag van de koppeling ONS en het meldsysteem iTask zal Infoland een aanbieding versturen.
Na opdracht aan Infoland zal de koppeling door Infoland in overleg met de klant en Nedap worden
gerealiseerd.
Werkzaamheden van Infoland zijn:
 Afstemmen "nader te bepalen zaken" met de klant en Nedap;
 Aanvragen bij Nedap en installeren cliënt certificaat op klant iProva omgeving;
 Installeren workflow plug-in op iProva-klant omgeving.
 Overdragen van de koppeling aan de klant

Beveiliging
De API van het ONS systeem is beveiligd door gebruik te maken van cliënt certificaten. Hiermee kan
het ONS systeem controleren dat de berichten die verstuurd worden naar de API komen van een
vertrouwde server. Dit betekent dat er voor de iProva server(s) waar de maatwerk workflow plug-in
op komt te draaien zo'n beveiligingscertificaat aangevraagd moet worden bij Nedap, en daarna
geïnstalleerd moet worden op de iProva server(s).
Belangrijk detail hierbij is dat deze certificaten een geldigheid hebben van 1 jaar. Deze worden door
Infoland ieder jaar opnieuw aangevraagd en geïnstalleerd op uw iProva omgeving.
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