
Verbind Abbove met al uw 
databronnen en spaar 
uren werk uit
Bent u het beu om steeds opnieuw data uit verschillende systemen te 

kopiëren en plakken in lange, complexe Excel-bestanden? Dat begrijpen 

we. Precies daarom kan u al uw systemen en databanken met Abbove 

verbinden en zo automatisch en zonder enige manuele moeite die 

gegevens verzamelen en beheren op één platform.

Hoe werkt het?
U kan Abbove op verschillende manieren met uw systemen verbinden. Samen gaan we op zoek naar de oplossing die het best bij u past.

Verbindingsmogelijkheden

Voordelen

1
Gegevens beheren in verschillende systemen is moeilijk. En nog moeilijker is het om uit al die 

versnipperde informatie een globaal beeld te krijgen over de situatie van uw cliënt. Door uw 

systemen en databanken te verbinden met Abbove, beschikt u over één tool met alle data die u 

nodig heeft die dat globaal beeld in enkele seconden verschaft.

Gegevens van verschillende bronen in één tool

2
Natuurlijk zijn de vermogensgegevens van uw cliënten niet statisch en gaat uw job veel verder dan 

het louter verzamelen ervan. Uw database moet onderhouden en regelmatig bijgewerkt worden, een 

continue en tijdrovende taak. Maar wat als we zeggen dat Abbove dat voor u kan doen? Door uw 

databronnen met Abbove te verbinden kan u niet alleen al uw klantengegevens op één platform 

centraliseren, maar ook moeiteloos bijwerken van het ene systeem naar het andere.

Moeiteloos een altijd up-to-date database

3
Op welke manier u uw systemen ook aan Abbove koppelt, u kan er zeker van zijn dat uw gegevens 

automatisch, en nog belangrijker, correct bijgewerkt worden. Zo beschikt u steeds over een accurate 

informatiebasis waarop u blindelings kan vertrouwen.

Een kwalitatief en betrouwbaar 360°-overzicht van uw cliënt

Dankzij onze API kunnen we robuuste integraties 

maken die uw databanken automatisch laten 

communiceren met Abbove. 

Abbove API
Product.get()

Importeer en exporteer bestanden naar en van 

Abbove om de vermogensgegevens van uw cliënten 

in bulk bij te werken.

Bestanden importeren en exporteren

Import/
export file

Dankzij de integraties die we op uw maat maken, kunnen 

uw systemen automatisch bestanden met 

gegevensupdates naar Abbove verzenden.

File Integration FrameworkCSV

JSON

XML

Uw cliënten kunnen Abbove eenvoudig verbinden met hun 

banken en andere financiële instellingen zodat u steeds 

over hun up-to-date gegevens beschikt.
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