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Single Sign On AFAS InSite  
en de Digitale Gesprekscyclus 
 

Deze handleiding beschrij ft het instellen van Single Sign On voor  AFAS InSite en het 

inloggen in de Digitale Gesprekscyclus.  

Voor het instellen van Single Sign On is de koppeling voor het beheren van gebruikers en gebruikersgegevens 

via de koppeling tussen AFAS Profit en De Digitale Gesprekscyclus ook nodig.  

Let op: Er worden nooit gebruikersgegevens of logingegevens vanuit de Digitale Gesprekscyclus teruggestuurd 

naar AFAS Profit. Gebruikersnamen en wachtwoorden kunnen alleen in AFAS Profit worden aangepast.  

1. Voorbereidingen 

Om de koppeling met AFAS Profit in te kunnen stellen, dient je organisatie te beschikken over een AFAS Profit 

omgeving en een koppeling voor het beheer van gebruikersgegevens met De Digitale Gesprekscyclus. Bezoek 

de website of het supportcentrum voor meer informatie over deze koppeling:  

• https://ddgc.nl/integraties/afas 

• https://support.ddgc.nl/articles/koppeling-met-afas-profit/ 

 

Voor het inrichten van de koppeling dien je toegang te hebben tot een account met beheerrechten voor de AFAS 

InSite van je organisatie. 

Alle medewerkers die gebruik mogen maken van de Single Sign On dienen bovendien toegang te hebben tot de 

AFAS InSite omgeving van de organisatie. Inloggen op De Digitale Gesprekscyclus is met Single Sign On alleen 

mogelijk vanaf AFAS InSite. 

Volg onderstaande stappen voor de specifieke uitleg voor de SSO integratie met DDGC of bekijk de algemene 

uitleg in de video van AFAS: https://www.youtube.com/watch?v=_KOIpwE80Tw 

  

https://ddgc.nl/integraties/afas
https://support.ddgc.nl/articles/koppeling-met-afas-profit/
https://www.youtube.com/watch?v=_KOIpwE80Tw
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2. AFAS InSite instellen 

Voor het inrichten van Single Sign On (SSO) tussen AFAS en DDGC dient er aan de zijde van AFAS Profit een 

nieuw type pagina voor AFAS InSite te worden toegevoegd, zodat er een tegel op de InSite omgeving kan 

worden aangemaakt die de ingelogde gebruiker direct toegang geeft tot de Digitale Gesprekscyclus.  

2.1. Nieuw type pagina toevoegen 

Maak een nieuwe Type pagina aan van het type Integratie om de Single Sign On koppeling met De Digitale 

Gesprekscyclus toe te kunnen voegen op de AFAS InSite beheeromgeving. 

• Login als beheerder van AFAS Profit; 

• Navigeer naar Algemeen > In & OutSite > Type pagina; 

• Klik vervolgens op knop 2. Nieuw type integratie; 

• Vul voor beide invulvelden ‘Digitale Gesprekscyclus’ in; 

• Belangrijk: kopieer de beide integratie-sleutels en ga naar een beveiligde platform als 

https://onetimesecret.com/ of https://quickforget.com/ om een secret link te genereren om de gegevens 

veilig te kunnen versturen. Deze link kan vervolgens in een nieuw e-mailbericht verstuurd worden naar 

support@ddgc.nl. Onze Support zal deze gegevens gebruiken om de Single Sign On in te stellen. 

 

https://onetimesecret.com/
https://quickforget.com/
mailto:support@ddgc.nl
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2.2. Nieuw type pagina activeren voor InSite 

Nu de nieuwe Type Integratie pagina is aangemaakt, dient deze geactiveerd te worden voor de AFAS InSite 

omgeving waar de SSO integratie gebruikt gaat worden. 

• Ga naar Algemeen > In & OutSite > Site 

• Open de eigenschappen van de site waar je de SSO integratie wilt tonen; 

• Ga naar tabblad Typen pagina  

• Vink ‘Geactiveerd’ aan bij de nieuwe Type pagina ‘Digitale Gesprekscyclus’; 

• Klik vervolgens op ‘OK’ om de wijziging op te slaan. 
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3. Tegel voor SSO in AFAS InSite 

De volgende stappen beschrijven het instellen van een link via een tegel in de AFAS InSite omgeving van je 

organisatie om de Single Sign On met de Digitale Gesprekscyclus beschikbaar te maken voor alle medewerkers 

die toegang hebben tot AFAS InSite.  

3.1. Integratiepagina toevoegen aan AFAS InSite 

• Log in als beheer op de AFAS InSite omgeving van de organisatie; 

• Klik vervolgens rechtsbovenin op de gebruiker en klik op ‘Sitebeheer’; 

• Klik op ‘Nieuw’ en vervolgens ‘Pagina’ om de nieuwe integratie pagina te maken; 

• Klik op het zoek icoontje bij ‘Type pagina’ en selecteer de zojuist aangemaakte nieuwe type pagina voor 

de integratie (in dit voorbeeld ‘Digitale Gesprekscyclus’); 

• Voer een Omschrijving in voor de naam, (bv. Digitale Gesprekscyclus); 

• Klik vervolgens op volgende en voer voor de Integratie URL het volgende adres in: 

https://app.ddgc.nl/sso/callback/afas 

• Klik vervolgens op ‘Toevoegen’; 

• Je ziet nu het concept van de pagina. Klik in het menu ‘Pagina informatie’ op ‘Eigenschappen’; 

• Pas bij het onderdeel ‘Algemeen’ (links) de ‘Lay-out’ aan naar ‘Volledig scherm’ en klik op 

‘Aanpassen’ en vervolgens op de groene knop ‘Concept publiceren’ en bevestig de actie; 

• Na het laden van de pagina zal de koppelingspagina van DDGC worden getoond in het venster met een 

knop om in te loggen in De Digitale Gesprekscyclus. De Single Sign On kan getest worden door op de 

knop te klikken.  
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Let op: Als er een melding verschijnt dat er geen passende Single Sign On integratie gevonden kan worden, 

dan is deze mogelijk nog niet geactiveerd. Neem contact op met support@ddgc.nl 

Nu dient alleen de tegel met de link naar deze pagina nog aangemaakt te worden op een plek naar keuze in 

de AFAS InSite omgeving. 

3.2. Tegel toevoegen op pagina naar keuze 

• Ga naar de pagina waar je de tegel wilt weergeven voor gebruikers (bijvoorbeeld de Startpagina of Mijn 

InSite); 

• Klik in de ribbon bovenin onder het kopje ‘Algemeen’ op ‘Bewerken’; 

• Klik in de ribbon bovenin onder ‘Weergeven’ op de knop ‘Indeling’; 

• Selecteer de sectie ('banner') waar je de link wilt toevoegen; 

• Klik rechtsboven in de banner op ‘Eigenschappen’; 

• Klik op tab ‘Bannerinstellingen’ (vaste lijst) op Onderhouden; 

• Klik vervolgens op ‘Nieuw’ en klik bij Pagina op het zoek icoontje;  

• Selecteer vervolgens de pagina ‘Digitale Gesprekscyclus’; 

• Kies bij ‘Afbeelding kiezen’ het logo van DDGC; 

(downloaden via: https://ddgc.nl/uploads/docs/logos-ddgc-2016.zip) 

• Klik op ‘Aanmaken’ en vervolgens op ‘OK’ en ‘Aanpassen’; 

• Klik tenslotte in de ribbon bovenin op ‘Publiceren’ om de wijzigingen zichtbaar te maken voor alle 

medewerkers van AFAS InSite. 

De link voor Single Sign On met De Digitale Gesprekscyclus is nu beschikbaar en na het bericht van onze 

support afdeling dat alles gereed is, kunnen medewerkers via SSO direct inloggen op De Digitale 

Gesprekscyclus. 

4. Meer informatie 

Lees voor meer informatie en de meest gestelde vragen het artikel over de koppelingen voor gebruikersbeheer en 

Single Sign On op ons Supportcentrum en de website: 

• Koppeling voor gebruikersbeheer 

• Koppeling AFAS Profit 

• Single Sign On AFAS InSite 

Contact opnemen via support@ddgc.nl met vragen, opmerkingen of suggesties is uiteraard ook mogelijk. 

https://ddgc.nl/uploads/docs/logos-ddgc-2016.zip
https://support.ddgc.nl/articles/koppelingen-voor-gebruikersbeheer/
https://support.ddgc.nl/articles/koppeling-met-afas-profit/
https://support.ddgc.nl/articles/koppeling-met-afas-profit/#AFASSingleSignOn
mailto:support@ddgc.nl

