
Zoek dataparen. Toegevoegde waarde creëren.
Snel en veilig databases koppelen in heterogene systeemlandschap-
pen, die elkaar vervolgens verrijken met informatie. Te mooi om waar 
te zijn? Kijk zelf maar!
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Maximale transparantie
PS.Identity is een integratieplatform dat gegevens ontvangt uit een breed scala aan systemen - of het nu SaaS, on pre-
mise of cloud is - deze controleert op dataparen en verrijkt met verdere uitwisselingsrelevante gegevens. Dit geeft u de 
transparantie en het inzicht dat u nodig hebt in alle aspecten van uw bedrijf in real time via het onafhankelijke portaal op 
uw intranet- of extranetnetwerk. Daarnaast de volledige context van bestaande klantenkennis door het geautomatiseerd 
samenvoegen van gegevens uit reclame, verkoop, redactie, online diensten, drukwerk, boekhouding en nog veel meer. 

Duplicaten - irriteren uw klanten en kosten omzet - tot nu toe!
Voegt u afdelingen samen, hebt u gegevensbronnen zonder voldoende controle over de gegevensinvoer of ontbreekt 
het gewoon aan passende richtlijnen? U hebt al „lol“ gehad met geldvorderingen van klanten wier verzoek om ge-
gevens te wissen niet volledig was en met wie toch contact is opgenomen? Heeft u per ongeluk een klant meerde-
re aanbiedingen tegelijk gestuurd? Met PS.Identity kunt u hetzelfde herkennen adressen in verschillende systemen.  
Duplicaten behoren eindelijk tot het verleden.

voor uw toekomst



Hoogste veiligheid
Met PS.Identity kunt u bestaande informatie over zakenpartners over alle systeemgrenzen heen consolideren, met in-
achtneming van de regelgeving inzake gegevensbescherming. Zo brengt u de noodzakelijke informatie - versleuteld in 
ten minste 256 bits - precies daar waar zij nodig is, en creëert u een betere basis voor de besluitvorming.

Eenvoudige integratie in uw systeemomgeving bespaart nieuwe investeringen
PS.Identity is via API verbonden met bestaande systeemlandschappen en maakt gegevensuitwisseling en afstemming 
in realtime mogelijk. U heeft geen nieuwe systemen nodig en kunt toch zelf innovatieve diensten aanbieden door een 
moderne en veilige oplossing met PS.Identity.

Het 360-graden beeld van uw klanten is belangrijker dan ooit - vaak aangehaald, nooit geïmplementeerd - tot nu!
Er zijn geen technische belemmeringen meer voor uw creativiteit bij het gebruik van al uw gegevens om uw bedrijf vooruit 
te helpen. Voeg gewoon samen wat u denkt dat bij elkaar hoort en maak gebruik van uw mogelijkheden voor succesvolle 
cross-selling.

Koppel uw heterogene systeemlandschap via PS.Identity. Haal waar-
devolle voordelen uit de gekoppelde informatie.

PS.IdentityHUP 
comet PA

alfa 
adSuite

HUP 
Abo

Portal
Website

Ad infos
omzet

Abonnee-info 
Klagers

Info bezorgers 
Info abonnee

Bezorgers lonen 
honorarium boekhouding

Po
te

nt
ië

le
 in

le
gg

er
s 

Ad
ve

rte
nt

ie
 in

fo

Ab
on

ne
e-

in
fo

 
Kl

ag
er

s
vo

lg
en

 v
an

 b
ez

oe
ke

rs

Id
en

tif
ic

at
ie

 v
an

 
de

 g
eb

ru
ik

er

Architectuur
Onafhankelijk portaal in het  

intranet of extranet. SSL/TLS 
gecodeerde toegang met ten 

minste 256 bits.

Overdracht met één klik van 
BP-gegevens uit systemen van 
derden
Indien via PS.Identity wordt 
vastgesteld dat het om een 
duplicaat gaat, kan de bestaande 
gegevensrecord worden overge-
nomen.

Gebruik transparantie
Automatische vermelding in het 
advertentiesysteem dat het om 
een abonnee gaat als de BP in 
beide systemen aanwezig is - als 
uw basis voor cross-selling.

Intelligent „fuzzy search“
Bliksemsnelle evaluatie van 

soortgelijke items als „duplicaat“ 
of „geen duplicaat“. Dit vormt de 
basis voor de correcte koppeling 

van gegevens uit verschillende 
systeme.

Systeemoverschrijdend: 
Informatie-uitwisseling 
en koppeling
Een voorbeeld



Zo simpel is het
Met PS.Identity zorgt u voor een optimale klantervaring terwijl u volledig systeemonafhankelijk blijft. Met deze gecon-
solideerde en tegen toegang beschermde kennis over uw klanten kunt u uw aanpak, service en omzet verbeteren. De 
automatisering van uw bedrijfsprocessen vormt de basis voor het nemen van betere en efficiëntere beslissingen en 
het opbouwen van nieuwe bedrijfsgebieden.

Met PS.Identity wint u ook kostbare tijd doordat ons team uw bestaande applicaties binnen enkele dagen in plaats van 
maanden aansluit.
 
Start de bedrijfs turbo
Deze zakelijke turbo wordt mogelijk gemaakt door de ingebouwde transformatieversneller in PS.Identity. Via de API‘s 
(application programming interface) kunnen alle systemen gemakkelijk gegevens toevoegen wanneer zij op PS.Delivery 
zijn ingelogd.
De gegevens worden gecontroleerd op bestaan en duplicaten en verrijkt met andere gegevens. 

Versies en functionele reikwijdte

PS.Identity Standard Professional Enterprise

Connectiviteit

Aantal aansluitingen 2-3 5 8

Harmonisatiefuncties

Duplicaatcontrole met 
fuzzy logic    

API-platform

Partner API- 
documentatie    

Private APIs    

Controle en  
waarschuwingen    

Ondersteuning en opleiding

Responstijden voor  
ondersteuning 48 uur 24 uur 6 uur

Beschikbaarheid  
per telefoon 09:00-12:00 & 13:00-17:00 09:00-17:00 08:00-17:00

24-uurs noodlijn    

Onbeperkt aantal gevallen 
van ondersteuning per jaar unlimited unlimited unlimited



Een advertentiesysteem en een abonnementssysteem zijn verbonden met PS.Identity.
Beide systemen hebben hun gegevens van zakenpartners overgebracht naar PS.Identity. Er heeft een opschoning van 
de duplicaten per systeem plaatsgevonden en een matching van de gegevens om te bepalen of het om gegevensparen 
gaat. De gegevens werden ook aangevuld met specifieke procesgegevens van het respectieve systeem. Het abonne-
mentssysteem heeft bijvoorbeeld een indicator overgedragen dat het een actieve abonnee is.
 
Geval 1: De zakenpartner is bekend
In het advertentiesysteem wordt de invoer van een nieuwe klant gestart. Op de achtergrond wordt aan PS.Identity 
gevraagd of de klant al bekend is in het abonnementssysteem. Als dit het geval is, kan de gegevensrecord automatisch 
worden ingevuld in het advertentiesysteem en kan bijvoorbeeld een speciale prijs voor klanten met een abonnement 
worden getrokken bij het plannen van een advertentie.
 
Geval 2: De zakenpartner is niet bekend
Indien de zakenpartner nog niet bekend is in het abonnementssysteem, d.w.z. nog geen abonnee is, kan het advertentie-
systeem een hint geven en de gebruiker mogelijkheden bieden om de potentiële nieuwe abonnee te winnen, bijvoorbeeld 
een gratis proefabonnement.

Toepassingsvoorbeeld

Zodat je altijd koel kunt blijven  
ondanks meerdere gegevens! 

PS.Identity



HUP
Am Alten Bahnhof 4 B
38122 Braunschweig   
Tel.: +49 531 281 810
E-Mail: info@hup.de
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