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Over Keylane 
Keylane is een toonaangevende Europese leverancier van SaaS-softwareoplossingen voor verzekeraars 
en pensioeninstellingen. Meer dan honderd financiële dienstverleners in Europa maken gebruik van de 
software van Keylane en behalen daarmee meetbare resultaten, zoals kostenreductie, verkorting van de 
time-to-market en een hogere klanttevredenheid. Dankzij de diepgaande kennis van de industrie en 
technologie van wereldklasse, is Keylane in staat haar klanten uitstekend te bedienen. 
 
Over Benefits-Plaza 
Het online platform Benefits-Plaza is een database met hierin alle collectieve werknemersverzekeringen. 
Tegelijkertijd verbindt hetzelfde platform verschillende systemen met elkaar zoals, verzekeringsportalen, 
salarisadministratie- en verzuimsystemen. Dit zorgt voor een optimale ketenintegratie. 
 
Dubbele invoer in verschillende systemen is verleden tijd. Met één werknemer wijziging worden 
automatisch alle relevante gegevens verwerkt, premies en verzekerde bedragen berekend en direct 
gecommuniceerd met alle partijen, zoals verzekeraars en werknemers. Hiermee wordt de 
administratieve last verminderd en tegelijkertijd creëert u maximaal overzicht. 
 
Ongeacht waar de verzekerde regelingen zijn ondergebracht, in ons platform kunnen alle regelingen 
beheerd worden. Zoals alle soorten pensioenregelingen, collectieve arbeidsongeschiktheid, verzuim, 
eigen risicodragerschap, ongevallen, ziektekosten, Algemene Nabestaanden Wet (ANW), 
reisverzekering en niet verzekerbare arbeidsvoorwaarden. 
 
De reden waarom men voor Benefits-Plaza kiest, is o.a. vanwege de kwaliteit van koppelingen met 
verzekeraars en salarisadministratiesystemen. Door samen te werken met verschillende partijen wordt 
alles efficiënter. En dat is haar doel: de bedrijfsvoering van de klanten efficiënter, overzichtelijker en 
gemakkelijker maken. 
 
 

www.keylane.com 
 
Deze uitgave is uitsluitend bedoeld voor de kring van personen waaraan en het doel waartoe zij 
door Keylane is verstrekt. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keylane niet 
geoorloofd enig onderdeel uit deze uitgave te verveelvoudigden of openbaar te maken. 

http://www.keylane.com/
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Stappenplan AFAS-koppeling (Cloud) 

 
1. Benefits-Plaza Connectoren 
Om de koppeling tussen AFAS en het salariskoppeling portaal van Benefits-Plaza te kunnen 
bewerkstelligen, dient u alle Benefits-Plaza-specifieke connectoren te importeren in het systeem van 
AFAS. De connectoren dienen te worden geïmporteerd in de AFAS omgeving. De te importeren 
connectoren zitten in de Zipfile, bijgevoegd in de mail waar ook dit document bijgevoegd zit. 
 
Importeren van de connectoren: 
Algemeen → Uitvoer → Beheer → Get Connector → 4. Importeren → Zoek zipfile met bestanden, 
selecteer ze en voltooien 

  
2. Gebruikersnaam Profit-gebruiker AFAS (Belangrijk!) 
In Profit dient in de klantomgeving een gebruikersnaam (en wachtwoord) voor de koppeling met Benefits-
Plaza te worden toegekend.  

De gebruiker kan aangemaakt worden via: 
Algemeen –> Beheer –> Autorisatietool  

Algemeen: 
Omschrijving:  nieuwe gebruiker (naam vd gebruiker maakt niet uit, vaak = Benefits-Plaza) 
E-mail:   emailadres van de werkgever zelf 
Wachtwoord: zelf een aanmaken 

Applicaties: 
Toegang: Profit Window - aanvinken 
Geavanceerd: Connector - aanvinken 

Acties: 
Omzetten naar systeemgebruiker 
 
Belangrijk hierbij is dat de gebruiker de rechten dient te hebben op de functie “Algemeen → Uitvoer → 
Beheer → GetConnector”. Daarnaast dient de gebruiker ook de rechten te hebben om getconnectoren 
op te starten (gegevensfilter). 

3. App Connector 
De App Connector in AFAS zorgt voor een stabiele connectie tussen AFAS en het portaal van Benefits-
Plaza. Om de connectie tot stand te brengen dient u de App Connector aan te maken in AFAS . 
 
Aanmaken App Connector: 
Algemeen –> Beheer –> App Connector 
 
Nieuw: Omschrijving invullen voor App Connector (e.g. Benefits-Plaza) 
Nieuwe gebruikersgroep aanmaken middels ‘Nieuw’. 
 
Daarna kunt u de Omschrijving (e.g. Benefits-Plaza) invoegen en de gebruikersgroep selecteren die 
deze App Connector kan gebruiken (zelfde als bij punt 2). Na de toewijzing kunt u op voltooien klikken 
(zie printscreen volgende pagina). 
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Hierna kunt u in de aangemaakte App Connector een Gebruikerstoken aanmaken en toewijzen aan de 
Benefits-Plaza gebruiker die u eerder bij ‘’Gebruikersnaam’’ hebt ingesteld. 
  

 
  

4. Toewijzing GetConnectoren 
De geïmporteerde GetConnectoren moeten toegewezen worden aan de aangemaakte App Connector 
‘’Benefits-Plaza’’. De 10 connectoren dienen aangevinkt te worden en vervolgens op ‘voltooien’ en ‘ok’. 
 

5. DGA’s die uitgesloten moeten worden 
Mocht er sprake zijn van DGA’s die uitgesloten moet(en) worden, dan ontvangen wij graag de 
(achter)naam van deze medewerker 
 

6. Opleveren gegevens aan Keylane 

• Klantnummer 5 cijfers in klantnummer 

• Versienummer token in App connector indien 1e keer aangemaakt, default ‘’1’’ 

• Data token in App connector 64-digits, alleen aaneengesloten cijfers en letters 

• Werkgevercode entiteiten in AFAS algemeen → HRM → organisatie → werkgever 

• Optioneel: DGA Achternaam medewerker 

 
De gegevens kunen gemaild worden naar Aegon-SA-Benefitsplaza@keylane.com 

mailto:Aegon-SA-Benefitsplaza@keylane.com

