
Versterk uw digitale concurrentiepositie 
met API-technologie
Eenvoudig, schaalbaar, betaalbaar
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Digitaal optimaal met API-technologie

Uw klanten eisen digitaal steeds meer. Net als u, zijn ze gewend om 
zo’n beetje alles op het web of via een app te regelen: eten bestellen, 
boodschappen doen, Netflixen, socializen, vakanties vergelijken en 
boeken, bankzaken regelen, producten vergelijken en bestellen… 
En dat willen ze altijd snel, makkelijk en zonder onnodige invoer van 
gegevens doen. Anders klikken of swipen ze zo naar de concurrent.  
 
Hoe is dat bij uw dienstverlening? Kan uw klant al volledig digitaal 
bij u terecht? U denkt dat dit onhaalbaar is? Dat het enorm veel geld 
kost? En dat u volledig nieuwe applicaties moet bouwen om uw klant 
veilig en soepel toegang te geven tot alle benodigde informatie, uw 
eigen systemen en eventueel gegevens van derden? Dat alleen grote 
(online) spelers dit kunnen?

Dan hebben we goed nieuws voor u: de digitale transformatie van 
uw organisatie is écht wel haalbaar en betaalbaar. Hoe? Dat leest u 
in deze whitepaper. 

Ontdek hoe u met API-technologie en open softwareplatforms uw 
kantoor digitaal klaarstoomt voor nu en straks. Zodat u op tijd klaar 
bent voor de AVG/GDPR, het Internet of Things, de blockchain... en 
alle toekomstige digitale ontwikkelingen waarin u mee wilt. Of sterker 
nog, wel mee moet, voor een ijzersterke concurrentiepositie.
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Optimale klantervaring bieden,  
is de gewoonste zaak

U googelt vast weleens naar een product. Klikt u dan nog door naar 
een website? Of kiest u voor het voordeligste uit het rijtje dat Google 
u tegenwoordig direct voorschotelt? Dat laatste toch zeker? En voor 
uw hotelboeking kijkt u vast ook op Booking.com? Of bij Trivago. Dé 
verzamelsites met nagenoeg alle hotelaanbiedingen. Daar vindt u altijd 
actuele beschrijvingen en up to the minute prijzen. Gemak dient de 
mens. Dit is wat klanten verwachten, de standaard is gezet. Ook in de 
financiële dienstverlening. Uw klanten willen steeds meer online zelf 
doen, regie houden en in control zijn. Dat is geen bedreiging, maar 
een kans. Hoe meer de klant makkelijk zelf doet, hoe meer tijd u als 
financieel adviseur overhoudt voor het échte persoonlijke advies-
werk. Om uw klant al dat gemak te bieden op een website, smartphone, 
tablet of wat voor apparaat dan ook, moeten alle achterliggende 
systemen dat wel aankunnen. Daar zit nu vaak een bottleneck. Veel 
softwarepakketten in de financiële dienstverlening zijn gesloten.  
Ze zijn niet zomaar te koppelen en ontsluiten om klanten de juiste 
informatie op het juiste moment te bieden. 

Wat nu? Deze zogenoemde legacy-systemen overboord zetten en 
nieuwe systemen bouwen? Om vervolgens bij iedere volgende klant-
vraag opnieuw flink te moeten programmeren? Dat hoeft niet. Het 
kan anders. Door, net als Google, Booking, Trivago, Coolblue, Bol en 
noem maar op, te kiezen voor open software die overweg kan met 
zogenoemde API’s. 
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API’s, wat kun je ermee? 

Een API (Application Programming Interface) is eigenlijk een universele 
verloopstekker. Een software-koppeling die data tussen meerdere 
softwareprogramma’s verstuurt, zodat ze informatie en/of functionaliteit 
delen. Zonder dat de ontwikkelaars exact hoeven te weten hoe die 
andere programma’s werken.

API’s zijn niet nieuw. Al jaren worden ze gebruikt om systemen aan 
elkaar te koppelen. Mede door de opmars van internet zijn API’s de 
laatste jaren wel enorm in ontwikkeling. Terwijl je vroeger bijvoor-
beeld al je sociale mediakanalen langs moest om overal hetzelfde 
bericht te plaatsen, gebeurt dat nu automatisch via… een API. Op die 
manier log je bijvoorbeeld met je Facebook-account op steeds meer 
plekken in. Zo’n API stuurt informatie in twee richtingen en geeft 
direct antwoord op een verzoek. Hij doet dat bovendien geruisloos 
op de achtergrond, volledig onzichtbaar voor de gebruiker van de 
software, app of website. En het allermooiste: dankzij API’s hoeven 
IT-ontwikkelaars nieuwe software en nieuwe functionaliteit niet vanaf 
nul op te bouwen. Omdat ze functies die er al zijn in andere systemen 
aanroepen in plaats van ze zelf te programmeren.

Voorwaarde is natuurlijk dat uw basissysteem overweg kan met 
API’s. Dat vraagt om een open systeem. Met zo’n open systeem heeft  
u als het ware een schitterende diamant in handen. Hoe meer facetten 
een diamant heeft, hoe meer glans. Hoe meer API’s we aan uw 
softwareplatform koppelen, hoe meer concurrentiemogelijkheden 
(facetten) uw platform biedt.

010101
0001100
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Open platforms hebben de toekomst

Traditionele softwarepakketten zijn zo gemaakt dat ze (bewust of 
onbewust) een vendor lock-in veroorzaken. De software is puur 
maatwerk en gesloten, waardoor de afnemer voor iedere aanpassing, 
nieuwe functionaliteit of koppeling met andere systemen vast zit  
aan die ene softwareleverancier. Wilt u bijvoorbeeld hun crm-pakket

koppelen aan een e-mailpakket van een andere leverancier, dan 
gaat dat niet of hooguit met veel moeite en kosten. Afnemers van 
software willen dit niet meer. Betere integratie van softwaretools is 
momenteel het hotste automatiseringsissue na beveiliging, zo blijkt 
uit marktonderzoek van SmartBear.

Veiligheid

Gemakkelijke integratie tussen tools

Normalisering

Schaalbaarheid

Composience / Multi-purpose hergebruik

Authenticatie

Vindbaarheid

Versioning

Anders
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22%

17%
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Negenendertig procent van de bedrijven wil een eenvoudigere 
integratie tussen de tools die ze gebruiken. Deze bedrijven hebben 
meer dan 1.031 interne cloud services, dus er is een grote behoefte 
aan eenvoudige integratie.
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Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingen, zonder dat partijen effectief 
hoeven samen te werken om nieuwe mogelijkheden te creëren. Dat 
maakt geïntegreerde systemen mogelijk. Met als grootste voordeel 
dat een softwareplatform kan groeien en bloeien zonder het zelf (uit) 
te bouwen. Via al die ‘universele verloopstekkers’ koppel je gegevens 
of functionaliteiten van anderen. 

Alleen dergelijke open software heeft de toekomst. De situatie in de 
Nederlandse softwaremarkt toont dit keihard aan. Momenteel verliezen 
traditionele aanbieders en marktleiders met gesloten systemen snel 

marktaandeel aan nieuwe toetreders die wel open, op API-gebaseerde 
systemen leveren. De reden? De nieuwe systemen koppelen wel met 
andere systemen en bieden op die manier eenvoudig, betaalbaar en 
schaalbaar nieuwe functionaliteit aan de afnemers. Zoals Google in 
Maps de actuele vertrek- en aankomsttijden kan tonen door te kop-
pelen met de API van de NS. Net zo makkelijk tovert u bijvoorbeeld 
de actuele woningwaarde via de API van het Kadaster op uw website. 
Als uw pakket maar openstaat voor deze technologie.

De laatste jaren zien we een trend naar open 
software platformen. Bij deze open systemen 
is het koppelen via API’s wel mogelijk. Anderen 
kunnen dan, met toestemming, nieuwe oplossin-
gen of toepassingen bouwen op deze API’s.  
 
Hierdoor zien we de laatste jaren een flinke 
groei in web API’s. Dit blijkt ook uit de data  
data van ProgrammableWeb.
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API’s in de financiële sector

Hoe staat het met de API-technologie in de financiële sector? De 
sector kwam laat op gang, maar inmiddels is FinTech een gevleugelde 
term. Onder die noemer is de sector bezig aan een inhaalslag met 
allerlei digitale ontwikkelingen, die we vooral aan de voorkant (front 
office) van de dienstverlening terugzien, zoals online bankieren  
via de smartphone. Financiële tools staan inmiddels op de derde 
plek, na algemene en social tools, in de top 10 van snelst groeiende  
API-categorieën. Zo blijkt uit onderzoek van ProgrammableWeb.

Het zal u niet verbazen dat API’s de smeerolie zijn voor al die nieuwe 
ontwikkelingen. Ook in Nederland zien we langzamerhand mooie 
voorbeelden van API-gebruik in de financiële sector. Zo lanceerde 
ABN AMRO eind 2017 een ‘Developer Portal’. Hier downloaden exter-
ne ontwikkelaars van apps en software open API’s om te koppelen 
met de systemen van de bank. Daarmee kunnen zij financiële infor-
matie van ABN AMRO opnemen in hun eigen toepassing waarmee 
hun klanten betere financiële beslissingen nemen. Ook Hypotheek-
rente.com biedt ontwikkelaars een API, waarmee zij actuele rente-
standen tonen in hun apps of websites.

Nog interessanter wordt het als straks de nieuwe Europese betaal-
wet PSD2 van kracht is. Die verplicht financiële instellingen om gege-
vens van hun klanten beschikbaar te stellen aan derden, als die dat 
willen. Bijvoorbeeld uw hypotheekpakket haalt dan via API’s bij een 
bank de financiële gegevens van een klant op en neemt die automa-
tisch op in de hypotheekaanvraag. Dat vereenvoudigt en versnelt het 
aanvraagproces enorm. Uiteraard gebeurt dit alleen na expliciete 
toestemming van de klant, waarover verderop meer. Met API’s kop-
pel je ook interne systemen en toepassingen. Terwijl je vroeger (en 
bij sommigen gebeurt dat nog) kopietjes van documenten in mappen 
moest stoppen, bewaar je tegenwoordig alle gegevens van een klant 
op 1 plek, terwijl API’s de juiste gegevens op het juiste moment, in de 
juiste toepassing aanroepen en op de juiste plek (scherm) zichtbaar 
maken of gebruiken. 
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Kansen met API’s in de financiële  
dienstverlening voor nu

Hierboven noemden we al enkele toepassingen van API’s waar u als 
financieel adviseur baat bij heeft. Sommige liggen wat verder in de 
toekomst. Andere bieden direct voordeel, zoals de interne koppelingen. 
En wat dacht u van de nieuwe privacywetgeving, de AVG?

Met API-technologie voldoet u makkelijker aan de nieuwe  
privacywetgeving. Volgens die nieuwe wet moet u onder meer: 

•  klanten expliciet toestemming vragen voor het opslaan  
en gebruiken van hun gegevens

•  alleen gegevens vragen en opslaan die werkelijk nodig  
zijn voor het doel waarvoor u ze gebruikt

Wanneer u gebruikmaakt van een API-platform hoeft u veel gegevens 
niet meer zelf op te slaan. Een API haalt de persoonsgegevens dan 
ergens anders vandaan en alleen wanneer ze nodig zijn. Uiteraard 
na (digitale) toestemming van de klant. De verantwoordelijkheid voor 
de bescherming van de persoonsgegevens blijven bij de partij die de 
gegevens in bezit heeft. En dat wordt in onze visie straks uitsluitend 
de consument zelf. Maar daarover verderop meer.
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Met API-technologie hoeft u niet zelf om toestemming te vragen  
aan de klant, dat handelt de API, ofwel de toepassing voor u af. 

Dat gebeurt in een drietrapsraket, ook wel three-legged- 
authentication genoemd. Dit werkt als volgt:

1.  de consument krijgt de vraag om toestemming te geven  
(bijvoorbeeld via DigiD)

2.  de API legt een rechtstreekse verbinding tussen de gebruiker  
en het systeem van de partij die de gegevens in beheer heeft

3. na een match met DigiD gaan de gegevens naar de applicatie. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de Ockto app (www.ockto.nl).  
Daarmee verzamelt de consument door koppeling met de Belasting-
dienst, UWV, Mijnpensioenoverzicht.nl en Mijnoverheid.nl eenvoudig 
de benodigde gegevens voor aanvraag van zijn financiële producten. 
Zo krijgt de klant (weer) volledig controle over zijn persoonsgegevens.

Iedereen zijn eigen privacykluis

In onze visie heeft straks iedere consument een dergelijke digitale 
kluis á la Ockto, waarin hij zijn persoonsgegevens beheert. In deze 
kluis houdt de consument zijn gegevens actueel en bepaalt welke 
instantie of applicatie van welke onderdelen gebruik mag maken.  
Via een API krijgen softwarepakketten, apps en websites, gecontroleerd 
en volgens de regels van de nieuwe privacywet, toegang tot zijn 
persoonsgegevens. Wij staan te springen om deze kluizen aan te 
sluiten op Elements om u als adviseur te helpen. 
 

Inloggen  
DigiD

Persoonsgegevens 
ophalen

Doorsturen 
gegevens

Three-legged-authentication
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API’s en microservices

Dankzij de API-technologie hoeft u geen groot softwaresysteem meer 
aan te schaffen en te onderhouden. Verschillende functies zijn elders 
verkrijgbaar als losse, afzonderlijke bouwstenen. Dit noemen we 
microservices. 

Het voordeel daarvan zal duidelijk zijn. Uw belangrijkste zakelijke 
bezit (asset) is het totale inzicht in de financiële situatie van uw klant. 
Dankzij API’s hoeft u voor een berekening of aanvraag van een nieuw 
financieel product (verzekering, pensioen, noem maar op), zelf geen 
reken- of aanvraagsoftware meer te hebben. 

Uw basisapplicatie stuurt de gegevens van uw klant voor berekening 
of aanvraag eenvoudig naar een microservice. Dat gebeurt anoniem. 
Voor het berekenen van een financiële situatie zijn persoonsgegevens 
tenslotte niet nodig. De microservice voert de berekening of acceptatie 
op de achtergrond uit en u krijgt een akkoord of afwijzing terug.
Voordeel voor u: geen investering in bouw, beheer en actueel houden 
van reken- en acceptatiesoftware.

Microservices
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Kansen met API’s in de financiële 
dienstverlening voor straks 

Met een open softwareplatform gebaseerd op API-technologie  
bent u ook voorbereid op de (verre) toekomst. Zoals we hierboven 
beschreven, biedt API-technologie de mogelijkheid om toepassingen 
en systemen vrij eenvoudig uit te breiden en aan te passen. 

Zo kunt u snel inspelen op:

• veranderingen in de branche (wetgeving, procedures, markt)
• nieuwe technologie
• interne veranderingen en wensen

Tesla: de rijdende API
API’s maken het ook mogelijk om snel in te spelen op het Internet  
of Things. In de nabije toekomst zullen steeds meer apparaten direct 
gegevens uitwisselen met andere apparaten en systemen, zonder 
menselijke tussenkomst.

Nu al hebben we slimme thermometers en elektriciteitsmeters die 
(verbruiks)data automatisch de systemen van energieleveranciers 
inschieten. Of via een API naar een rekentool sturen voor een advies-
berekening over zuiniger stoken. 

Deze trend, ook wel het Internet of Things genoemd, zet onverminderd 
door. Zo hoeven we niet raar op te kijken als binnenkort Tesla’s  
(die overigens vol zitten met API’s) bij een aanrijding automatisch een 
schademelding doen. Sensoren in de auto meten wat de schade is  
en zenden deze gegevens door naar…. ja, misschien wel naar uw 
schadepakket. Zodat u een gedegen advies kunt geven over de  
verdere afhandeling of de schade volgens de dekkingsregels direct  
in gang kunt zetten. Voor zover ook dat niet automatisch gebeurt  
en u een seintje krijgt voor aanvullend advies.
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Meer tijd voor advies

Want, dat is toch wat u wilt? U concentreren op het advies en zoveel 
mogelijk administratieve handelingen automatiseren. API-technologie 
maakt dat mogelijk. Het in kaart brengen van de eigenlijke klantvraag, 
de situatie en het verzamelen van allerlei klantgegevens kost u nu 
nog veel tijd, voordat u aan het eigenlijke advieswerk toekomt.  

 

Zou het niet mooi zijn als uw administratiesysteem toegang krijgt 
tot relevante onderdelen in de eerdergenoemde datakluis met per-
soonsgegevens van uw klant? En alle benodigde informatie automatisch 
in uw pakket verschijnt, zodat u meteen aan het advies kunt beginnen? 
Met een open softwareplatform gebaseerd op API-technologie kan dat.
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Hypotheekaanvraag nu
Het aanvragen van een hypotheek geeft momenteel nog veel romp-
slomp. Alleen al het verzamelen van alle financiële gegevens is veel 
werk. Na de offerte vraagt de hypotheekverstrekker en verzekeraar 
ook nog eens allerlei aanvullende informatie. U moet weer terug 
naar de klant voor die extra gegevens. Dan blijkt er weer iets niet 
volledig of onjuist en u belt en mailt wat af. Pas als uiteindelijk alle 
informatie correct en volledig is, accepteert de geldverstrekker de 
hypotheekaanvraag. 

Hypotheekaanvraag in de (nabije) toekomst 
API-technologie maakt van een hypotheekaanvraag een peulenschil. 
Via API’s heeft uw adviessoftware toegang tot de bron van actuele, 
correcte gegevens van uw klant. Bijvoorbeeld via de genoemde  
Ockto app. Doordat de informatie direct van de (overheids)bron en 
via gestandaardiseerde API’s komt, zijn de gegevens betrouwbaar.  
De hypotheekverstrekker weet dit en vertrouwt erop, waardoor de 
aanvraag soepeler verloopt. Het heen en weer sturen van gegevens 
is verleden tijd. U houdt meer tijd over voor het advieswerk, waar-
door u meer gelegenheid heeft voor up- en cross-selling. 

Elements

De hypotheekaanvraag  
van de toekomst 

Ook het aanvragen van een hypotheek kan met 
API-technologie slimmer, sneller en makkelijker.  
We zetten de huidige en toekomstige route via API’s 
naast elkaar.
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Uitdagingen met API’s

We bespraken de voordelen van API’s. Maar zijn er ook nadelen en 
uitdagingen? Ja, die zijn er ook.

Versplintering
Zo komen er steeds meer API’s voor de financiële dienstverlening. 
Daardoor dreigt er versplintering. Vooral omdat in onze branche de 
samenwerking en openheid nog ver te zoeken is, waardoor er moei-
zaam standaardisatie ontstaat. De kans bestaat dat API’s toch gesloten 
zijn/blijven en niet op elkaar aansluiten. Hoe anders is dat in de 
markt voor bijvoorbeeld webshops. Aanbieders van API-gestuurde 
software voor webshops werken nauw samen, waardoor afnemers  
in die sector met een paar klikken een hele webshop kunnen samen-
stellen. 

Standaardisering
De API-taal is nog niet gestandaardiseerd. Daardoor bedenken makers 
vaak een eigen ‘standaard’. Dit maakt de connectiviteit lastiger. Dat 
zien we bijvoorbeeld al bij webbrowsers. Om ervoor te zorgen dat 
een app of een site exact hetzelfde reageert in Explorer, Firefox, 
Chrome is er niet 1 standaard, maar moet de softwareontwikkelaar 
nog rekening houden met technische verschillen.

Schaling
Door de enorme toename in applicaties, wordt het lastig om met een 
minstens zo snel toenemend aantal API’s te communiceren.

Vindbaarheid 
Momenteel worden veel API’s nog door programmeurs gecon- 
figureerd en gekoppeld. Met de groei van het Internet of Things 
moeten apparaten andere apparaten automatisch herkennen. Dit is 
nog niet altijd goed uitgewerkt.

Versiebeheer
Softwarepakketten ontwikkelen continu. Wanneer er een update is, 
moet de communicatie met gekoppelde API’s wel ongestoord door-
gaan. Dat vraagt om gedegen versiebeheer.

Synchroniciteit
Als uw koelkast Albert Heijn een seintje geeft om verse melk te leveren, 
moeten beide systemen wel gelijktijdig beschikbaar zijn. Wanneer 
bijvoorbeeld de WiFi-verbinding van de koelkast wegvalt, is de bestelling 
niet mogelijk.

Beveiliging
Veiligheid is topprioriteit in de hedendaagse automatisering (zie ook 
de grafiek op pagina 5). De zorgen om veiligheid nemen alleen maar 
toe. API-leveranciers moeten de veiligheid garanderen met kwaliteits- 
eisen, uitgebreide tests en samenwerking met betrouwbare, veilige 
hostingpartners.
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Samenwerking en transparantie noodzaak
Al dit soort issues zijn oplosbaar door binnen de branche in alle 
openheid samen te werken. We gaven al het voorbeeld van de 
e-commerce-sector waarbinnen dit goed is gelukt. Zover is het in  
de financiële branche nog niet. Ook hier zien wij het als onze missie  
om die transparantie en samenwerking te helpen realiseren.  

Wij verwachten dat uiteindelijk een paar grote softwareaanbieders  
in de financiële sector overblijven die een platform bieden om API’s 
in goede banen te leiden. En die voor de financieel adviseur de juiste, 
slimme API’s bedenken, ontwikkelen, koppelen en beschikbaar maken, 
op basis van behoeften van de business. Zodat u zich niet hoeft bezig 
te houden met de API’s en technologie, maar eenvoudig de beste 
mogelijkheden in uw softwareplatform krijgt om uw werk beter,  
efficiënter, succesvoller en plezieriger uit te voeren.
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Versterk uw concurrentiepositie.  
Kies voor open en API.

Wilt u ook uw concurrentiepositie versterken met de nieuwste digitale 
mogelijkheden? We hopen dat we u duidelijk hebben gemaakt dat u 
daarvoor het beste een open softwareplatform gebruikt dat overweg 
kan met API’s. Daarmee realiseert u redelijk eenvoudig, betaalbaar 
en schaalbaar de functionaliteit die u nodig heeft voor moderne, 

digitale bedrijfsvoering die aansluit bij de veeleisende digitale klant. 
Beoordeel daarom of uw huidige softwarepakket hieraan voldoet. 
Is het die diamant met schitterende zakelijke mogelijkheden om uw 
digitale aanbod mee klaar te stomen, voor nu en straks?
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Meer weten over een open API-platform?
Elements is zo’n diamant van een open API-platform. Niet alleen om 
te koppelen met andere systemen (o.a. HDN, Maex, Nationale Hypotheek 
Bond, Figlo, Adviesbox, Ockto), maar ook om andere partijen toegang 
te bieden tot informatie in Elements (tweerichtingsverkeer). Uiteraard 
alleen na toestemming vanwege onze veiligheids- en kwaliteits- 
normen. De API’s die ontwikkelaars gecontroleerd en veilig toegang 
geven tot Elements zijn terug te vinden op api.fasterforward.nl. 

API’s om gegevens uit Elements te delen 
Via onze API deelt u informatie uit Elements met vele andere soft-
waresystemen. Verrijk uw applicaties met het volledige klantdossier 
in Elements en vice versa. Zodat u in Elements altijd het volledige 
klantbeeld beschikbaar heeft. 
 
Faster Forward On Route
Met onze eigen mobiele applicatie voor iOS heeft u direct toegang tot 
al uw klantdossiers, e-mails, producten en documenten. Daarnaast 
uploadt u super eenvoudig nieuwe documenten, die direct als PDF 
worden opgeslagen in het klantdossier.
 
Koppeling met klantportaal
Digimap is het online klantportaal dat via API communiceert met 
Elements. In de Digimap plaatst uw klant alle benodigde documen-
ten, zoals de loonstrook. Vervolgens verschijnen deze documenten 
automatisch in Elements. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden 
om te koppelen met informatiebronnen en toepassingen. 
 

Consumentenapp 
Zo lanceerde Apps & Finance onlangs een consumentenapp die volledig 
gebaseerd is op gegevens in Elements. Met deze app heeft de consu-
ment altijd actueel inzicht in zijn complete financiële situatie. 
 
Persoonlijk managementdashboard
Wilt u uw eigen dashboard met managementinformatie uit data in 
Elements? We bieden een API die continu up-to-date gegevens  
(actuele datasets) verstuurt naar een dashboard van Tableau. Zo heeft 
u realtime grafisch inzicht in uw stand van zaken. Meer informatie 
vindt u op onze website. 
 
Tools voor aangiftes en taxaties 
Voert u ook belastingaangiftes uit voor uw klanten? Elements is ge-
koppeld met een online aangiftetool voor fiscale aangifte- en advies-
praktijken: Nextens.  
 
Wilt u daarnaast ook een taxatierapport opstellen? Via Taxateurs 
Unie kiest u een gerechtigde taxateur naar voorkeur en is het taxatie-
rapport na uitvoering beschikbaar in Elements. 

Klantherkenning aan de telefoon
Bovendien communiceert Elements via API’s met telefonie- 
applicaties (KPN1, OZMO en Swyxlt), contactformulieren op uw  
website en (via HDN) met adviespakketten als Adviesbox, Figlo en 
Finix.

http://www.api.fasterforward.nl
https://www.fasterforward.nl/actualiteiten/mobiele-applicatie-on-route/
https://www.fasterforward.nl/elements/digimap/
https://appsfinance.nl/
https://www.fasterforward.nl/actualiteiten/managementinformatie-kega-tableau/
https://www.fasterforward.nl/actualiteiten/koppeling-elements-nextens/
https://www.fasterforward.nl/actualiteiten/pilot-koppeling-taxateurs-unie/
https://www.fasterforward.nl/actualiteiten/pilot-koppeling-taxateurs-unie/
https://www.kpn.com/zakelijk/kpn-een-a.htm
https://www.ozmo.nl/crm-koppeling/faster-forward-elements/
https://www.ozmo.nl/diensten/swyx-software/
https://www.hdn.nl/
https://www.adviesbox.nl/
https://www.figlo.com/producten/figlo-advisor
https://www.euroface.nl/producten/208/finix-advies.html


Wilt u meer weten over API-technologie in  
het algemeen? Of over de mogelijkheden  

van het open API-platform Elements? 

Bel 0164 – 210 240 of mail sales@fasterforward.nl 
voor een vrijblijvend adviesgesprek of demonstratie. 


