ØB Integrasjon
En integrasjonsmotor
fra ØkonomiBistand
ØkonomiBistand har utviklet en egen
løsning for integrasjon mellom forskjellige IT systemer. Denne sørger for en
enkel og fleksibel dataflyt mellom våre
Visma økonomisystemer og andre fagsystemer eller IT løsninger.
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En integrasjonsmotor fra ØkonomiBistand

ØB Integrasjon er ikke bundet til noen bestemt
type integrasjon og kan dermed brukes for utveksling av data mellom alle typer datasystemer og
kilder. I tillegg til styring av selve dataflyten mellom forskjellige løsninger, så tar ØB Integrasjon
seg også av feilhåndtering, logging og tidsstyring.
Det er store fordeler ved å bruke en standard løsning
som ØB Integrasjon framfor å få skreddersydd en integrasjon. Dette går både på at det er kostandseffektivt,
det gir stor fleksibilitet ved endringer i grensesnittene for
den programvaren som skal integreres, og ikke minst
funksjonaliteten når det gjelder tilleggstjenester som
feilhåndtering med blant annet varsling via mail osv.
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Visma Global

Fleksibel - alle typer datakilder
Integrasjonsmotoren takler en rekke type datakilder. Dette kan for eksempel være et ERP-system,
fil, webservices eller andre former av datainput.
Motoren håndterer inputformatene via standardiserte
komponenter og leverer de videre til en modul som
forvalter selve konverteringen av formatet. Modulen
leverer dataene deretter videre til det ønskete Outputsystem (Fil, webservice, Visma Business / Global eller
andre)
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Webservices

ØkonomiBistand tilbyr også et sett med standardiserte
web-services mot Visma Business og Visma Global.

og gjør det enkelt å lese og skrive data. Vi har komponenter for bilagsregistrering, ordreregistrering osv.

For Visma Global finnes det ingen webservices fra Visma direkte, men våre webservices bruker Visma sin
utviklingsgrensesnitt for å trygt lese ut og inn data til
økonomisystemet.
Mot Visma Business har Visma en Webservice-integrasjon, men det krever en del kompetanse og mye
prøving og feiling for å få dette i gang for en ekstern
utvikler.
Våre Webservices har som mål at de er standardiserte

Webservices har den store fordelen, at de er tilgjengelig fra hvor som helst og når som helst. De kan levere
eller skrive data direkte online og gir grunnlaget for
veldig tette integrasjoner hvor det er viktig å gi brukerne umiddelbare tilbakemeldinger (typisk nettbutikk
– kan varen leveres?)
Våre webservices kan forståes som topplag til standardiserte komponenter vi lager inn mot ERP systemene Visma Business, Visma Global og etter hvert
Visma.Net.
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I praktisk bruk
Vi har levert ØB Integrasjon og ØB Webservices til en rekke virksomheter. Her er noen konkrete eksempler på hvordan løsningen kan utnyttes.

Rosenvinge klienthåndtering.
Rosenvinge konsern ønsket utveksling og oppdatering
av enkelte registre i Visma Global mellom sine regnskapsklienter i Norge og Sverige. Vi satte opp ØB Integrasjon med automatisert oppdatering av klientregistre samt utveksling av ordre / statistikkinformasjon.

Dokumenthåndtering for Tele2
For Tele2 har vi satt opp en integrasjon mellom Basware og Visma Business. Dette gjør at Tele2 kan slå
opp dokumentinformasjon fra Basware i Visma Business.

Tendenz Hårpleie
Integrasjon av en kundeportalløsning mot Visma Global hvor kunder av Tendenz kan se informasjon om
kurskonto, kundedata og lignende.

Integrasjon for RenoNorden
Henting av data via fil fra VIS kvalitetssystem til Visma
Business. Her hentes det automatisk daglig et stort
antall transaksjoner fra kvalitetssystemet hvor det registreres både bilpark og kjøreinformasjon over til en
rapporteringsdatabase som brukes for rapportering
mot Visma Reporting.

IKO forlag.
Omfattende integrasjon av en kundeportalløsning med
påkoblete nettbutikk basert på OpenEdge. Systemet
håndterer også bokproduksjon med kalkyle og lønnsomhetsberegning.
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