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Koppeling Hr2day en  
de Digitale Gesprekscyclus 
 

Deze handleiding beschrij ft het instellen van een koppeling tussen HR2day en de 

Digitale Gesprekscyclus voor het eenzijdig uitwisselen van gebruikersgegevens.  

De gegevensuitwisseling voor Hr2day gebeurt via de Hr2day omgeving van een organisatie. Deze naam wordt in 

de rest van deze handleiding dan ook gebruikt.  

1. Voorbereidingen 
Om de koppeling met Hr2day in te kunnen stellen, dient je organisatie te beschikken over een Hr2day omgeving. 

Daarnaast dien je toegang te hebben tot een account met beheerrechten voor het aanmaken van nieuwe (API) 

gebruikers, het beheren van de Hr2day omgeving en de rechten van gebruikers binnen die omgeving. 

2. Benodigde gegevens voor koppeling 
Voor het inrichten van de koppeling tussen Hr2day en de Digitale Gesprekscyclus dienen een aantal gegevens 

vanuit de Hr2day omgeving aangeleverd te worden.  

De Client gegevens (Name, ID en secret) kunnen direct opgevraagd.  

• Client Name (naam werkgever of loonheffingennummer, zoals gebruikt in de ?wg= parameter) 

• Client Id  

• Client Secret 

Om de koppeling tot stand te kunnen brengen wordt gebruik gemaakt van een API user. Deze dient door een 

beheerder van de Hr2day omgeving aangemaakt te worden. Deze API user wordt alleen gebruikt door DDGC. 

• Accountnummer Hr2day van integratiepartner voor CloudForce URL  
(bv: https://hr2day-1234.cloudforce.com/services/apexrest/hr2d/organisatienaam) 

• Username (van de API gebruiker, bv: api_ddgc@organisatie.nl) 
• Password  (van de API gebruiker) 

• Secret Token (van API gebruiker) 

NB. Voor het beheren van gebruikers en aanpassen van gebruikersgegevens is Hr2day leidend. Er worden nooit 

gebruikersgegevens vanuit de Digitale Gesprekscyclus teruggestuurd naar Hr2day. Lees voor meer informatie 

over de omgang met gegevens uit de koppeling het artikel op ons supportcentrum: 

• Koppelingen voor gebruikersbeheer 

  

https://hr2day-1234.cloudforce.com/services/apexrest/hr2d/organisatienaam
https://support.ddgc.nl/articles/koppelingen-voor-gebruikersbeheer/
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2.1. Gegevens veilig verzenden 

Alle gegevens zijn benodigd om de koppeling succesvol in te kunnen stellen. Indien de gegevens zijn verzameld, 

kunnen deze naar de Support Desk van de Digitale Gesprekscyclus worden verstuurd (support@ddgc.nl), waarbij 

we met klem verzoeken om dit op een veilige manier te doen, zoals via de site https://onetimesecret.com/. 

3. Meer informatie 
Lees voor meer informatie en de meest gestelde vragen het artikel over de koppelingen voor gebruikersbeheer op 

ons Supportcentrum: Koppelingen voor gebruikersbeheer 

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