
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij Harmonizer!  
Met Harmonizer verbind je eenvoudig, snel én tegen een betaalbare prijs elk gewenst 
bedrijfssysteem met elkaar. Zo bespaar je handmatig werk, en dus kostbare tijd. Bovendien 
voorkom je invoerfouten die je veel te duur kunnen komen te staan. 

Harmonizer staat voor je klaar om een soepel automatiseringsproces in te richten, waarmee 
we optimale datasynchronisatie tussen jouw bedrijfssystemen mogelijk maken. Daar vallen 
uiteraard de implementatie, het onderhoud, het oplossen van eventuele problemen en de 
bijbehorende kopzorgen onder. Zo hoef jij geen vinger meer uit te steken. 

Jij betaalt enkel een vast tarief per maand (al vanaf €100,-), wij regelen de rest. Dat is het 
gemak van Harmonizer. 

Efficiënt koppelen: zó werkt dat. 
Bedrijfssystemen zijn net mensen. Je moet de juiste toon, taal, vocabulaire en aanpak 
toepassen per systeem voor een optimale werking en synchronisatie.  
 
Onze Harmonizer software bevat slimme ‘connectoren’ om ieder (uniek) synchronisatie-
probleem effectief op te lossen in de juiste taal. Denk aan het uitwisselen van 
persoonsgegevens met HR-systemen, om ervoor te zorgen dat medewerkers toegang krijgen 
tot alle relevante applicaties. Harmonizer leest informatie uit bij systeem A, en toont dit bij 
systeem B. Zo krijgt elke medewerker, klant of leverancier de juiste informatie, op het juiste 
moment en op de juiste plek te zien.  

Makkelijker kunnen we het niet maken! 

HARMONIZER VERBINDT AL 
JOUW SYSTEMEN 
 

Easy & worry-free cloud integration 



 

Voor wie is Harmonizer geschikt?  
Veel organisaties gebruiken complexe bedrijfssystemen voor het bijhouden en verspreiden 
van informatie. Helaas communiceren veel van die systemen niet effectief met elkaar. 
Gevolg: de onderlinge data-uitwisseling wordt een zooitje en vereist veel handmatig werk om 
bijgehouden te worden. De vraag naar het koppelen van systemen neemt daarom enorm toe, 
alleen deze behoefte vereist vaak veel maatwerk-ontwikkeling en een uitgebreid 
implementatietraject. Iets wat vaak niet geleverd wordt, of waarvoor je de hoofdprijs betaalt. 

Harmonizer biedt hierin een betaalbaar alternatief. Wij leveren een oplossing voor iedereen 
die: 

 Handmatig (koppel)werk zat is 

 Geen duizenden euro’s per maand wil betalen  

 Fouten wil voorkomen 

 Kostbare tijd wil besparen 

 De juiste informatie altijd op de juiste plek wil hebben 

Of je nu IT-manager bent, de bedrijfscommunicatie beheert of je bezighoudt met diverse 
marketingactiviteiten: Harmonizer maakt jouw werk makkelijker.  

Waarvoor gebruik je Harmonizer? 
Harmonizer functioneert als een digitale ‘lijm’, waarmee bedrijfssystemen verbonden worden. 
Daardoor kun je Harmonizer onder andere (maar niet uitsluitend!) inzetten voor:  

 Het synchroniseren van stamgegevens uit ERP-systemen of CRM-applicaties naar 
applicaties die deze gegevens nodig hebben om goed te kunnen functioneren; 

 Koppelen van gegevens uit de HR-administratie, bijvoorbeeld voor het aanmaken 
van gebruikersaccounts in andere applicaties; 

 Verreiken van CRM-systemen met informatie uit marketingcampagnes of open 
bronnen; 

 Verzamelen van statistische informatie uit diverse applicaties in een datawarehouse 
voor analyse en dashboard benodigdheden; 

 Geautomatiseerd publiceren van content op intranetten of (externe) websites, ter 
verspreiding van bijvoorbeeld bedrijfscommunicatie, kennisdeling of vacatures. 

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de mogelijkheden. Benieuwd naar de 
mogelijkheden voor jouw hulpvraag? Neem vrijblijvend contact met ons op! 



 

De voordelen van Harmonizer 
Om jou van de beste service te voorzien, baseren we onze diensten op vijf belangrijke pijlers. 
Deze waarborgen de kwaliteit en betrokkenheid die je van ons mag verwachten. Hier vallen 
ook gelijk de vijf belangrijkste voordelen voor jou mee samen: 

 Totaaloplossing 
Harmonizer is geen tool, maar een dienst. Wij regelen alles: van A tot Z. Geen 
kopzorgen meer voor jou dankzij worry-free integratie. 

 Eindeloze mogelijkheden 
Aanpassen, uitbreiden of bijsturen is geen enkel probleem, dankzij de modulaire 
opbouw van onze Harmonizer software. 

 Geen verrassingen 
Koppelen kan al vanaf €100,- per maand, zonder onverwachte kosten voor 
maatwerk of onderhoud. Wel zo prettig! 

 Koppelen op maat 
Elk probleem, elke hulpvraag en elke koppeling is uniek. Wij luisteren daarom goed 
naar wat jij nodig hebt en koppelen op maat. 

 De beste service 
Met een totaaloplossing bedoelen wij ook echt een totaaloplossing. We zijn daarom 
altijd beschikbaar voor vragen, advies en het uitleggen van de koppelingen. 

Wat klanten zeggen…  
“Met Harmonizer wisselen wij al onze marketing en sales documenten in real-time uit 
met onze alliantie partner Delta Airlines. Harmonizer is een bewezen flexibele en 
kostenefficiënte toepassing in de stroomlijning van onze samenwerking.” 
Chris Sprangers, KLM Royal Dutch Airlines 
 

“Het contact met Harmonizer voelde gelijk vertrouwd en goed. Vooral omdat het heel 
persoonlijk is en zij begrepen wat wij als organisatie nodig hadden. Zelfs toen ik de 
vrijdag vóór onze lancering opeens allerlei vragen en twijfels had, werd er alle tijd 
genomen om met mij nogmaals door het hele proces aan de achterkant heen te lopen. 

Echt een goede service.” Valérie Krikken, Kees Smit Tuinmeubelen 

 
“Voordat we bij Harmonizer kwamen, moesten we veel gemuteerde data handmatig 
doorvoeren in ons CRM-systeem. Een enorm tijdsintensief proces, zeker als dat voor 
honderden tot wel duizenden klanten per keer moest gebeuren. We hadden verwacht 
dat het veel meer tijd en geld zou kosten om de koppelingen op te zetten, maar dit 
was binnen enkele weken al geregeld. Wij zijn tevreden!” 
Lars Welbers, Autogroep Ursem Barten  



 

CASEBESCHRIJVING: HARMONIZER VOOR ESPRIA 
Bij Harmonizer zijn we er trots op dat we onze 
diensten leveren aan Espria, een grote 
zorgorganisatie in Nederland. Espria streeft ernaar 
de kwetsbaren zoveel mogelijk in hun kracht te 
zetten en hen uitstekende zorg te bieden. 

Met meer dan 17.000 medewerkers heeft Espria elke 
dag een groot aantal Human Resources (HR)-taken 
te doen. Door de steeds toenemende 
nalevingsverplichtingen in HR en beperkt personeel om deze verplichtingen tot uitvoer te 
brengen, is het niet altijd gemakkelijk om de vereiste doorlooptijden te realiseren. 

Dit is waar integraties van pas komen, om de druk op HR-personeel te verlichten en zelfs de 
werknemerservaring te verbeteren, aangezien repetitieve, handmatige taken niet langer door 
personeel hoeven te worden uitgevoerd. 

Espria maakt al langere tijd gebruik van Emply, een ATS systeem ter ondersteuning van 
recruitmentprocessen. Daarnaast heeft Espria ervoor gekozen om CheckedID te gebruiken 
als oplossing voor het uitvoeren van de identiteitscontrole tijdens indiensttreding. 

Om de identiteitscontrole voor nieuwe medewerkers volledig te automatiseren, verzorgt 
Harmonizer een koppeling tussen Emply en CheckedID, via de volgende stappen: 

 Harmonizer haalt real-time kandidaat-informatie op voor de kandidaten die zijn 
gemarkeerd als ‘aangenomen’ binnen Emply. 

 Harmonizer verwerkt deze informatie en stuurt deze automatisch door naar 
CheckedID om een digitale identiteitscontrole aan te maken. 

 Harmonizer zorgt er vervolgens voor dat de kandidaat een uitnodiging voor de 
identiteitscontrole ontvangt via het recruitmentsysteem. 

 De kandidaat ontvangt de uitnodigingsmail en voltooit de identiteitscontrole met 
behulp van de gebruiksvriendelijke iOS/Android-app van CheckedID. Hiervoor scant 
de kandidaat onder andere zijn paspoort en maakt een selfie met zijn mobiele 
apparaat. 

 Zodra de kandidaat de identiteitscontrole heeft voltooid, stelt CheckedID 
Harmonizer op de hoogte. 

 Harmonizer downloadt het pdf-rapport van CheckedID en schrijft dit terug naar het 
recruitmentsysteem, samen met de uitkomst van de controle (geslaagd of niet 
geslaagd). 



 

 De HR-medewerker ontvangt een notificatie van het recruitmentsysteem dat het 
rapport gereed is en kan doorgaan met het afronden van het wervingsproces, 
zonder zelf tijd te hoeven besteden aan de identiteitscontrole. 

Voor Espria heeft de implementatie van Harmonizer de afdelingsmanagers ontlast, die altijd 
al belast werden met het handmatig identificeren van nieuwe medewerkers. De 
automatische koppeling heeft voor hen tijd vrijgemaakt die nu kan worden besteed aan het 
daadwerkelijk aansturen van het team. Daarnaast heeft de Harmonizer-integratie geleid tot 
lagere kosten en minder foutgevoeligheid voor de naleving van fiscale- en 
privacyregelgeving. Tot slot ontzorgt deze integratie hiermee het HR-team van Espria wat 
positief bijdraagt aan het dagelijkse werkgeluk. 

Meer weten, persoonlijk advies of gewoon even sparren? 
Neem vrijblijvend contact met ons op! Wij helpen je graag op weg en bespreken de 
mogelijkheden die wij voor jouw hulpvraag zien (en dat zijn er vaak meer dan je denkt!). 

Adres 
Schipholpoort 100  
2034 MC Haarlem 
info@harmonizer.cloud  
+31(0)85 06 05 050 

 

 


