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Webservices en webpageservices 
 
U kunt uw website koppelen met Easyflex, zodat gegevens uit Easyflex beschikbaar worden gesteld op uw 
website en andersom. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan gegevens over een vacature die u in Easyflex 
vastlegt en door middel van een druk op de knop ook beschikbaar komt op uw eigen website. Maar ook kunnen 
flexwerkers zich inschrijven via uw website en vervolgens kunnen deze gegevens worden geïmporteerd in 
Easyflex. 
 
Easyflex biedt twee mogelijkheden aan om uw website te koppelen met Easyflex, te weten:  Webservices en 
Webpageservices.  
 
Koppeling met webservices en webpageservices is niet mogelijk tussen Easyflex Lite en uw eigen website. 
 
Webservices 
 
De Easyflex webservice is een interface, gebaseerd op het SOAP protocol, die gebruikt kan worden om een 
applicatie en/of website te koppelen aan Easyflex. De webservices biedt een set van functies waarmee u data kunt 
opvragen uit Easyflex of bijvoorbeeld een inschrijving kunt versturen.  Uw ontwikkelaar kan uw website naar 
eigen inzicht ontwerpen en op gewenste pagina's de webservices aanroepen om gegevens uit Easyflex te tonen. 
 
Kenmerken: 
 
 Standaard protocol 

Webservices is gebaseerd op het standaard SOAP/XML protocol, dit protocol is in veel ontwikkelomgevingen 
standaard geïntegreerd of er zijn modules voor beschikbaar (bijvoorbeeld .NET of PHP). Dit maakt het voor uw 
ontwikkelaar eenvoudiger en sneller om te koppelen met Easyflex. 
 

 Flexibel 
De webservices bieden een set van functies waarmee u data uit Easyflex kunt opvragen. U bent niet 
gebonden aan de layout / vormgeving van de webpageservice maar kunt uw website geheel naar eigen 
wensen indelen. 
 

 Zelf programmeren 
De webservices omvat een set van functies waarmee gekoppeld kan worden met Easyflex. Dit houdt in dat uw 
ontwikkelaar de website zelf zal moeten ontwerpen en de koppeling moet programmeren. De ontwikkeling 
van uw website zal hierdoor meer tijd in beslag nemen. 
 

 Gratis 
Het gebruik van de webservices is gratis 

 
Webpageservices 
 
De webpageservices zijn door Easyflex ontworpen webpagina's die door middel van een frame op uw website 
kunt integreren. De inhoud en layout is door Easyflex bepaald en geprogrammeerd. U kunt door middel van uw 
eigen stylesheet de vormgeving van deze pagina's aanpassen, denk hierbij aan kleuren en lettertypen.   
 
Kenmerken: 
 
 Vormgeving aanpasbaar met stylesheet 

De vormgeving van de webpageservice is aanpasbaar door middel van uw eigen stylesheet. Hierin kunt u 
bijvoorbeeld kleurstellingen of lettertypen wijzigen. Ook kunt u bepaalde gegevens / velden verbergen. 
 

 Beperkte flexibiliteit 
De webpageservice is enkel vorm te geven met behulp van een stylesheet. Functionaliteiten toevoegen en 
bijvoorbeeld de inhoud van de pagina's wijzigen is niet mogelijk. 

  
 

 Snelle implementatie, dus lage ontwikkelingskosten 
Doordat uw webdesigner niet de gehele website hoeft te ontwerpen / programmeren, maar alleen de 
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stylesheets hoeft aan te passen, is een website met behulp van de webpageservice snel geïmplementeerd.  
Dit resulteert weer in lagere ontwikkelingskosten van de website. 
 

 Gesplitst in 4 onderdelen 
De webpageservice is opgedeeld in de volgende 4 onderdelen: 
Flexwerkers – inloggen, gegevens inzien, loonspecificaties downloaden en declaraties invullen 
Inleners – inloggen, gegevens inzien, facturen downloaden en declaraties invullen 
Vacatures – Zoeken in vacatures en reageren op vacatures, de reactie komt meteen in Easyflex te staan. 
Inschrijven – Een uitgebreid inschrijfformulier voor nieuwe kandidaten, de inschrijving komt meteen in 
Easyflex te staan. 
 

 Eenmalige vergoeding 
Voor het gebruik van de Easyflex webpageservice is per werkmaatschappij (omgeving) een eenmalige 
vergoeding verschuldigd van € 1500,00 excl. Btw. 

 

Aanvragen 

De webservice en webpageservice kunt u aanvragen door middel van een opdrachtbevestiging.  Deze 
opdrachtbevestiging dient u na ondertekening naar Easyflex te sturen. Hier zullen wij uw aanvraag in behandeling 
nemen en de benodigde licentiesleutels leveren. 

De opdrachtbevestiging vindt u terug in ons online handboek bij ‘Documenten > Opdrachtbevestigingen’. 

Soap guide 

Voor ontwikkelaars die uw website willen koppelen met behulp van de webpageservice, webservice en/of 
dataservice is er de Soap guide. De Soap guide is ontwikkeld om de koppeling met Easyflex, met behulp van de 
webpageservice, webservice en/of dataservice, te vergemakkelijken. De Soap guide vindt u op 

https://soapguide.easyflex.net.  Voor vragen kunt u of uw ontwikkelaar ook mailen naar  webservice@easyflex.nl. 

 

https://soapguide.easyflex.net/

