Belastingen
Link Unibel - authentieke bronnen
Uw aanslagbiljetten altijd naar het juiste adres? Nieuwe belastingplichtigen eenvoudig toevoegen?									
De link Unibel - authentieke bronnen maakt dit mogelijk. Vanuit uw vertrouwde
Unibel-schermen zoekt u in de authentieke bronnen Rijksregister en (V)KBO. Om
te garanderen dat de gegevens in uw systeem actueel blijven, worden de gegevens
dagelijks bijgewerkt met updates uit de authentieke bronnen.

Hoe werkt het?
Vanuit Unibel maakt u eenvoudig nieuwe privé- en rechtspersonen aan via een opzoeking in de
authentieke bron (Rijksregister en KBO).
Om te garanderen dat de gegevens in uw systeem actueel blijven, worden de gegevens dagelijks
bijgewerkt met updates uit de authentieke bronnen.
Achterliggend maakt dit systeem gebruik van elementen uit de Midofficesuite van Cevi.
Concreet zorgen we ervoor dat herbruikbare elementen de authentieke bronnen Rijksregister en
(V)KBO ontsluiten in uw bestuur. We doen dit aan de hand van:

a de Cevi service bus: structureert de integraties tussen toepassingen in uw bestuur en maakt
ze eenvoudiger;

a het centraal zakenmagazijn: garandeert het up-to-date zijn van de data.
Deze oplossing is volledig herbruikbaar. Dat wil zeggen dat u de beschrijving krijgt van de werking
hiervan zodat u ook andere (niet-Cevi) toepassingen deze componenten kunt laten gebruiken.
Momenteel maken al diverse toepassingen gebruik van de Cevi Service Bus om gegevens te kunnen
uitwisselen. Enkele voorbeelden in het kader van belastingen:

a e-Loket Belastingen
Cevi NV

a Versturen van elektronische betaaldocumenten via DOCCLE en PIP

Bisdomplein 3
B - 9000 Gent
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09 264 07 01
09 233 05 24
contactcenter@cevi.be
http://www.cevi.be

Logins NV
Gnrl De Wittelaan 17 B32
B - 2800 Mechelen
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015 45 48 50
015 45 48 89
info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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