
 

 

  

  

 Installatiehandleiding koppeling Simplicate & Informanagement  

De installatie van de koppeling vereist een nieuwsbrieven abonnement bij Informanagement. Beschik 

je over een abonnement dan kun je, nadat je bent ingelogd in jouw Informanagement portaal, de 

koppeling activeren. De maandelijkse kosten bedragen € 10 voor het gebruik van de koppeling.   

  

Werking van de koppeling  

  

De Simplicate Informanagement koppeling kent één datastroom: klantgegevens 

vanuit Simplicate naar Informanagement.  

  

Zodra de koppeling is geactiveerd en de importconfiguratie is ingesteld vindt er iedere nacht een 

automatische synchronisatie plaats. Je hebt ook de mogelijkheid om na de koppeling een handmatige 

synchronisatie uit te voeren.  

De volgende datavelden op Personenniveau worden gesynchroniseerd:  

Achternaam  

Tussenvoegsel  

Relatiebeheerder  

Geslacht  

E-mail  

Adres  

Postcode  

Plaatsnaam  

Land  

  

Indien je per relatie wilt aangeven wie welke nieuwsbrief dient te ontvangen, is in samenwerking met 

Simplicate een Informanagement template ontwikkeld met daarin extra datavelden. Binnen deze 

template kun je aangeven welke relatie welke nieuwsbrief (email- en/of papierennieuwsbrief) moet 

krijgen en/of kun je per relatie een profiel instellen. Door het instellen van een profiel ontvangt jouw 

relatie uitsluitend relevante informatie.  

 

Per relatie kun je ook een tag of tags toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer je geautomatiseerd een BTW 

herinnering wilt versturen. Een mogelijke tag kan zijn “BTW maand” of BTW kwartaal”. Via het 
programma InforMailer kun je op basis van een tag(s) distributiegroepen samenstellen en 

geautomatiseerd een BTW herinnering versturen.    

  

Het Informanagement template is alleen beschikbaar op het niveau van Personen en niet op 
Bedrijven. Om gebruik te kunnen maken van deze template dien je een mail te sturen naar 

support@simplicate.nl. Zij voegen de template toe aan jouw Simplicate omgeving.  
 

 

 



 

 

  

  

 

 Extra datavelden Informanagement template welke worden gesynchroniseerd:  

Email nieuwsbrief (Ja/Nee)  

Tags (je kunt meerdere tags toevoegen door gebruik te maken van een punt komma)  

InforMailer (campagne tool) (Ja/Nee)  

Nieuwsbrief profiel (Selecteer profiel)  

Papieren nieuwsbrief (Ja/Nee)  
  

Hoe werkt de koppeling precies?  

  

De koppeling werkt via een API en de verbinding is beveiligd via een SSL certificaat.  

  

Nadat je bent ingelogd in het portaal van Informanagement ga je via het menu Koppelingen de 
koppeling activeren met Simplicate. Selecteer hier Simplicate en kies vervolgens koppeling activeren. 

Voor het kunnen activeren van de koppeling worden de volgende gegevens gevraagd:  

  

- Jouw Simplicate domeinnaam. Dit is het adres waarmee je inlogt op Simplicate en is meestal 

je bedrijfsnaam. Bijvoorbeeld 'bedrijfsnaam.simplicate.nl'.  

- De API secret key en API key. Je kunt deze opvragen in jouw Simplicate omgeving. Log hier op 
in en klik links in het hoofdmenu op Instellingen en via het menu Account op API.  

  

  

 
  

  



 

 

  

  

Nadat de koppeling tot stand is gebracht, kun je de koppeling testen. Na akkoord klik je op opslaan 

om de importinstellingen te configureren. Hierin geef je aan wat de standaard instellingen gaan 

worden van jouw importbestand. Bijvoorbeeld wil je alleen nieuwe records importeren of wil je 
nieuwe records inlezen en bestaande bijwerken. Indien je gebruikt maakt van de Informanagement 

template kun je hier de velden matchen met de velden binnen Informanagement.  

  

Om de importinstellingen te configureren klik je op de “drie” puntjes (settings) en selecteer je import 

toevoegen. Vul het emailadres in waarop je het importrapport wenst te ontvangen. Vervolgens 

selecteer je de type invoer. Op dit moment kun je alleen relaties importeren. Om verder te gaan naar 

configureren klik je op volgende.  

  

Import configuratie  

  

 
  

  

In het configuratieoverzicht selecteer je de gewenste import modus. Standaard staat de import 

modus op “Voeg nieuwe toe en werk bestaande records bij”. Wanneer bestaande records worden 

verwijderd en opnieuw via de koppeling worden ingelezen, dan blijft de historie per relatie 
behouden, zoals het overzicht verzonden artikelen en nieuwsbriefstatistieken.  

  

Het referentieveld staat standaard op relatienummer. Dit nummer, record id, wordt automatisch 

opgehaald uit Simplicate en dient als referentie voor het toevoegen en bewerken van een record. In 

het veld “Importeren van” selecteer je Persoon om vervolgens de velden voor de nieuwsbrieven vast 

te leggen. Indien je gebruik maakt van de Informanagement template, dan kun je develden: Papieren 

nieuwsbrief, Email nieuwsbrief, Informanagement Profiel, uit de template selecteren om te matchen 

met de velden binnen Informanagement.  



 

 

  

  

  

Indien je geen gebruik maakt van het Informanagement template dan geef je hier aan of jouw 

klanten een email- en/of een papierennieuwsbrief moeten krijgen. Vervolgens geef je hier het 

standaardprofiel aan voor al jouw klanten, bijvoorbeeld “algemeen”. Dit houdt in dat jouw klanten 

worden geïnformeerd over de belangrijkste onderwerpen uit alle profielen.  

  

Standaard staan de vakjes “Negeer relaties die zich via de site hebben aangemeld” en “Verwijder 

relaties die niet in het CSV bestand staan” aan. Dit houdt in dat relaties welke zich via de site hebben 

aangemeld voor de email nieuwbrief niet worden overschreven. Zij blijven dus ongemoeid.  

  

Nadat je de importinstellingen hebt geconfigureerd klik je op opslaan.  

  

  
  

Je kunt nu de klantgegevens welke worden geïmporteerd controleren via “Bekijk gegevens”. Indien 

nodig kun je via “Bewerk” de importinstellingen aanpassen. Ook heb je hier de mogelijkheid om de 
import nu uit te kunnen voeren, of de import pauzeren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

Overzicht klanten  

  

Nadat de klantgegevens zijn geïmporteerd kun je de gegevens bekijken via het submenu “Relaties 

zoeken” onder het hoofdmenu “Gebruikersbeheer”. Let op: gegevens die je hier aanpast of relaties 

die je toevoegt worden overschreven door de dagelijkse synchronisatie.  

  

 


