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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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Activatie SA-koppeling met Cobra (Cloud) 

 

1 Cobra omgeving 

Afhankelijk van de type licentie op Cobra die u afneemt bij SDWorx zijn er 2 mogelijkheden om de Cobra 
API voor de koppeling Cobra – Benefits-Plaza te activeren: 
 

- Cobra API standaardmodule 
- Cobra API geen standaardmodule  

 

1.1 Cobra API standaardmodule 
Binnen de licentie die u afneemt bij SDWorx voor het gebruik van Cobra heeft u als standaardmodule 
Cobra API. 

 
▪ Hierbij kunt u zelf via de Cobra Dienstentegel de instellingen beheren, zoals een API Client 

(gebruiker t.b.v. de koppeling) aanmaken en rechten toekennen op het tabblad Rollen. 
 
 
Schermvoorbeeld Cobra 

 
 
 

▪ Via de knop Cobra API client toevoegen kunt u een gebruiker aanmaken t.b.v. de koppeling 
Cobra – Benefits-Plaza. Hierbij zijn de volgende instellingen van belang: 
 
- Client ID: gebruikersnaam 
- Startdatum: ingangsdatum nieuwe gebruiker 
- Client Identifier: dit is de Client secret die aangemaakt dient te worden. 
 

▪ Per endpoint (gegevensset) en methode (GET, POST, PUT, PATCH en DELETE) dien je de 
gebruiker te autoriseren.  
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Let op: voor de koppeling met Benefits-Plaza dient alleen de GET methode te worden 
geactiveerd. 
 

Schermvoorbeeld Cobra 
 

 
 
 

▪ Minimaal dienen de volgende endpoints te worden aangevinkt onder de Get methode: 
 
- Payroll 
- Person 
- EmployentHistory 
- CurrentEmployment 
- SalaryEmployment 
- SalaryComponent 
- PaymentInformation 
- Email 
- Address 
- Phone 
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▪ Na deze stappen uitgevoerd te hebben in Cobra dienen de gegevens (Cobra Client ID, Cobra Client 

Secret, Organisatienummer(s) en Bedrijfsnummer(s)) die benodigd zijn voor de koppeling te worden 
aangeleverd richting Keylane (zie Onderdeel 2 Benefits-Plaza omgeving) 
 

1.2 Cobra API geen standaardmodule 
 
Binnen de licentie die u afneemt bij SDWorx voor het gebruik van Cobra is de Cobra API geen 
standaardmodule. 
 

▪ U dient als werkgever bij Cobra een verzoek in via de knop E-mail SDWorx voor activeren Cobra 
API via de tegel Cobra Diensten. 
 
Belangrijk: het is mogelijk dat SDWorx aanvullende kosten in rekening brengt bij u als 
werkgever voor het verstrekken van een account op de API. Deze eventuele aanvullende 
kosten zijn afhankelijk van de type licentie die u afneemt bij SDWorx voor het 
salarisadministratiepakket Cobra HRM & Salaris. Uw accountmanager van SDWorx zal u 
hierover informeren. 
 

Schermvoorbeeld Cobra 

 

 
 
 

▪ Zodra het activeren van Cobra API door SDWorx is afgerond, kunnen de stappen van Onderdeel 
1.1 Cobra API standaardmodule worden uitgevoerd en de benodigde gegevens van Onderdeel 
2 Benefits-Plaza omgeving kunnen aangeleverd worden aan Keylane. 

 
  

file://///192.168.6.6/Share/07%20Koppelingen/Salarisadministratiekoppelingen/Stappenplannen/Stappenplan%201e%20connectie%20Cobra%20(Cloud).docx%23_Benefits-Plaza_omgeving
file://///192.168.6.6/Share/07%20Koppelingen/Salarisadministratiekoppelingen/Stappenplannen/Stappenplan%201e%20connectie%20Cobra%20(Cloud).docx%23_Cobra_API_standaardmodule
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06/06 
Aegon MKB Verzuimplan 

26 februari 2020 versie 1.0 

 

2 Benefits-Plaza omgeving 

Zodra de stappen van Onderdeel 1.1 zijn uitgevoerd, ontvangt Keylane graag de volgende gegevens ten 
behoeve van de activatie van de koppeling in de Benefits-Plaza omgeving: 
 

1. Cobra Client ID 
  

2. Cobra Client Secret 
 

3. Organisatienummer(s) in Cobra 
 (Deze zijn terug te vinden in Cobra.) 
 
4. Bedrijfsnummer(s) in Cobra 
 (Indien er sprake is van meerdere entiteiten -> bedrijfsnummers) 

 
 
Graag ontvangen wij de hierboven genoemde 4 gegevens van u. Deze gegevens kunt u retourneren 
richting: Aegon-SA-Benefitsplaza@keylane.com. Dit mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft. 
Ook kunt u ons telefonisch benaderen op nummer +31 88 404 55 00. 
 

Contactgegevens SA Team 
Andries van den Breemer  

Jeroen Roukes 

Bjorn van der Burg 

 
Keylane 
M: +31 88 404 55 00 
E: Aegon-SA-Benefitsplaza@keylane.com 
W: www.keylane.com 
 
 
 

file://///192.168.6.6/Share/07%20Koppelingen/Salarisadministratiekoppelingen/Stappenplannen/Stappenplan%201e%20connectie%20Cobra%20(Cloud).docx%23_Cobra_API_standaardmodule
mailto:Aegon-SA-Benefitsplaza@keylane.com
mailto:Aegon-SA-Benefitsplaza@keylane.com
http://www.keylane.com/

