Productsheet: Yoobi Tangram RIS koppeling

In Yoobi is een koppeling met de recruitment software van Tangram aanwezig.
Vanuit RIS kan relevante informatie van succesvol ingevulde opdrachten met een muisklik naar Yoobi
worden gestuurd. Elke kandidaat ontvangt automatisch een Yoobi account en kan direct beginnen
met online urenregistratie gekoppelde projecten.
Naast de kandidaat gegevens kunnen organisatie-, contactpersoon-, opdracht- en tarief gegevens
naar Yoobi worden verstuurd. Met deze informatie worden automatisch regie orders aangemaakt en
deze kunnen direct gefactureerd worden zonder extra registratie handelingen in Yoobi.
Met deze koppeling bewijzen we de kracht en toegevoegde waarde van Yoobi.

Procedure beschrijving
Vanuit de Tangram software wordt de synchronisatie handmatig gestart. Wanneer u wenst.
In de synchronisatie worden de volgende onderdelen naar Yoobi verstuurd:
1) Organisatie
2) Kandidaat
3) Opdracht

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Yoobi klant
Yoobi klant contactpersoon
Yoobi medewerker
Yoobi project tarief medewerker
Yoobi project
Yoobi order

Bij de verwerking van de gegevens in Yoobi worden diverse automatische taken uitgevoerd:
1) Voor nieuwe kandidaten wordt in Yoobi direct een gebruikersaccount aangemaakt.
De betreffende kandidaat krijgt direct een Yoobi activatie email waarmee het
gebruikersaccount geactiveerd kan worden. De kandidaat kan direct beginnen.
2) Kandidaten worden direct gekoppeld aan de juiste Yoobi projecten.
Hierbij worden ook de tarieven meegestuurd en in Yoobi geregistreerd.
3) Van organisaties worden contact gegevens, (factuur/post/bezoek) adressen en
telefoonnummers vast gelegd in Yoobi.
4) Contactpersonen van organisaties worden inclusief contactgegevens vastgelegd in Yoobi.
5) Voor een project kan direct een regie order aangemaakt worden.
Samen met de factuur instellingen van de organisatie en de kandidaat tarieven is de regie
order dan direct klaar om een factuur te maken.
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Yoobi gegevens mapping
RIS: organisatie
BaanpleinID
Organisatienaam
KvK-nummer
BTW-nummer
E-mail algemeen
Faxnummer
Telefoonnummer
Website
Adrestype
Adres
Postcode
Plaats
Landcode
Contactpersoon
Voornaam
Achternaam
Initialen
Geslacht
e-mail

Yoobi: Relatie
Uniek Yoobi relatienummer
Relatienaam
KvK-nummer
BTW-nummer
Factuur email
Faxnummer
Telefoonnummer
Website
3 types: Bezoek / Factuur / Post
Adres
Postcode
Plaats
Landcode
Meerdere contactpersonen mogelijk
Voornaam
Achternaam
Initialen
F = female / M = male
e-mail

RIS: Kandidaat
BaanpleinID
BSN
Geboortedatum
Voornaam
Achternaam
Initialen
Geslacht
e-mail
e-mail
Status

Yoobi: medewerker
Uniek Yoobi personeelsnummer
BSN
Geboortedatum
Voornaam
Achternaam
Initialen
F = female / M = male
e-mail adres
Gebruikersnaam
Active =
RIS status “Gedetacheerd/IM: Actief” of
“Gedetacheerd/IM: Voltooid” en
statusdatum < 3 maanden geleden
Inactive = overige
Startdatum
Einddatum
Startregistratiedatum
Afdeling

-
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RIS: opdracht
BaanpleinID
Functienaam Opdrachtnummer
Status opdracht
(omschrijving)
Organisatie/
BaanpleinID
Activiteiten
“projecturen”
“active”
“time”
Order
-

Yoobi: Project
Uniek Yoobi projectcode
Projectnaam

RIS: kandidaatstelling
Kandidaat/BaanpleinID
Opdracht/BaanpleinID
Tarieven
-

Yoobi: koppeling Medewerker project
Uniek Yoobi personeelscode
Uniek Yoobi projectcode
Meerdere tarieven mogelijk
Verkoop tarief
Startdatum tarief
Einddatum tarief
BTW code
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Status
Startdatum
Einddatum
Projectlabel (Detachering/IM: voltooid)
Classificatie
Klant koppeling
Meerdere activiteiten mogelijk
Activiteitnaam
Status (active / inactive)
Declaratie type (time|number|cost|day)
Startdatum
Einddatum
Naam
Ordernummer
BTW code
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