
De specialisten van PinkRoccade gaan tijdens de Hackathon aan de slag met de API
ideeën die door jullie aangedragen zijn! Graag geven we per domein een korte
toelichting over de API die zij tijdens de Hackathon ontwikkelen en live presenteren
op het event op donderdag 17 november. 

Met de realisatie van deze API gaan we financiële gegevens uit iBegraafplaats inlezen
in iFinanciën. Zodat in iFinanciën de factuur gemaakt kan worden. De toegevoegde
waarde is dat je niet meer handmatig hoeft te exporteren en te importeren.

Financiën & Services: iBegraven – iFinanciën API

PinkRoccade Common Ground Hackathon

Overheidscertificaten in Makelaarssuite hebben een vervaldatum. Het opnieuw
beschikbaar stellen van het publieke certificaatdeel is complex door de hoeveelheid
ketenpartners. Het distributieproces van certificaten gaan we voor gemeenten
vereenvoudigen. Dit doen wij door onderdelen te automatiseren. Hierdoor houdt de
beheerder van Makelaarssuite tijd over voor andere werkzaamheden! Een behoefte
die veel klanten onderschrijven.

Informatievoorziening: certificatendistributiesysteem

OPENBurgerzaken en iArchief gaan aan de slag om gegevens via de ZGW API uit te
wisselen. Het doel van OPENBurgerzaken is om burgers de mogelijkheid te geven om
zijn/haar gegevens automatisch te verstrekken aan o.a. een woningcorporatie. Vanuit
iArchief wordt hiermee automatisch een zaak toegevoegd en afgesloten na akkoord
van de burger. 

Proces & Services en Publiekszaken: ZGW-API

Ruimte en Omgeving gaat aan de slag met de realisatie van de kwijtschelding API! 
Zo kan een burger in het (belasting)portaal van de gemeente/samenwerking direct
een kwijtscheldingsverzoek indienen. Dit verzoek registreren we in iKwijtschelding.
Door deze API te ontwikkelen elimineren we handmatig werk t.b.v. het inboeken van
kwijtscheldingsverzoeken. 

Ruimte & Omgeving: aanvraag kwijtschelding API

Er zijn verschillende dashboards beschikbaar op het gebied van ondermijning, zodat
je je bewust wordt van de uitdagingen en risico’s per wijkgebied. Deze dashboards
zijn reactief. Team iNzicht gaat de uitdaging aan om een reactief dashboard om te
zetten naar een actief signaal richting de kernapplicatie!

iNzicht: signalering ondermijning API


