Koppeling tussen BIS NOA en FlexiMatch
Met een koppeling snel en zeker door het verhuurproces
Het proces van opzeggen en opnieuw verhuren is omvangrijk. Verschillende stappen moeten worden
doorlopen voordat een huurder uw woning kan betrekken. In geval van stagnatie vaak met leegstand
tot gevolg. Een cruciale stap in dit proces is de verdeling van het vrijgevallen bezit. U werkt met
meerdere systemen. Is de uitwisseling van gegevens waterdicht?
Een nieuwe toepassing die voorziet in uw behoefte
BIS NOA is volop in beweging. Zo is de mogelijkheid
om de mutatieprocedure (MPM) te integreren met
het woonruimteverdeelsysteem FlexiMatch van
WoningNet volledig vernieuwd. De integratie tussen
beide producten is geheel toegespitst op de huidige
manier van werken via webservices. Hierdoor zijn uw
gegevens real-time beschikbaar en behoren
wachttijden tot het verleden.
“De integratie van MPM (BIS NOA) met de applicatie
FlexiMatch (WoningNet) op basis van webservices
garandeert u een vlekkeloze koppeling tussen beide
systemen.”
De koppeling tussen MPM en FlexiMatch kan vier
optioneel in te richten (deel)koppelingen bevatten:
• Deze koppelingen zorgen ervoor dat de gegevens
in FlexiMatch en BIS NOA actueel zijn.
• Doordat koppelingen de gegevensuitwisseling
tussen BIS NOA en FlexiMatch automatiseren,
voorkomt u fouten, bespaart u tijd en heeft u
geen last meer van dubbele invoer en dubbele
handelingen.
• De koppelingen leveren een belangrijke bijdrage
aan de integratie van uw verhuurproces met de
processen van WoningNet.
• De koppelingen zorgen voor volledige afhandeling
van het proces, inclusief de afmelding van
kandidaten.

Voordelen
• Kostenbesparing door efficiënt werken
• Geen wachttijd maar real-time doorvoeren
met ingebouwde functionele controles
• Mutatieverslag beschikbaar
• Bewezen standaardinrichting met
maatwerkmogelijkheden voor
procesoptimalisaties
• Hogere datakwaliteit voor betrouwbare
informatievoorziening aan klanten en
management
Wat betekent dit voor uw medewerkers?
Een gebruiksvriendelijke koppeling waarmee
uw medewerkers het verhuurproces kunnen
monitoren en actualiseren.
Meer informatie
Neem voor meer informatie vrijblijvend
contact met ons op via:
T: 036 - 539 13 93
E: communicatie@nccw.nl
Volg NCCW ook via

