
De koppeling tussen
LISA en Twelve
Voor klanten van LISA en Twelve is het mogelijk een koppeling tussen beide systemen te 
realiseren. Een koppeling is mogelijk op de volgende gebieden:

 - Gebruikersgegevens
 - Rekening saldo’s
 - Single Sign On

Kort gezegd kan de koppeling gebruikt worden om eenvoudig clubcardhouders aan het 
systeem van Twelve toe te voegen, hun saldo’s in de LISA omgeving te tonen en vanuit 
de LISA omgeving in te loggen in de beheeromgeving van Twelve. (Voor opwaarderen en 
bekijken transacties).

Wat faciliteert de koppeling?
 - Leden gegevens worden automatisch uit het LISA systeem gehaald.
 - De saldo’s op de clubcards (clubrekening) worden automatisch uit het Twelve
 systeem gehaald en in LISA getoond.
 - Leden hoeven slechts 1 keer in te loggen bij LISA en kunnen direct door naar Twelve
 (Single Sing On).

Wat betekent dit voor de beheerder?
 - Voordat er clubcards worden aangemaakt, zorgt de club ervoor dat het LISA systeem 
 op orde is.
 - De benodigde gegevens voor het drukken van de passen kunnen automatisch uit 
 LISA gehaald worden. Dit voorkomt fouten.
 - Op elk gewenst moment kan de beheerder een update uitvoeren.
 - Hierdoor verschijnen de nieuwe leden in het Twelve systeem in een aparte lijst.
 - De beheerder kan dan met een druk op de knop de nieuwe leden ook in het Twelve
 systeem aanmaken en passen bestellen voor deze leden.

Wat betekent dit voor het lid?
 - Het lid hoeft slechts 1 inlog te onthouden (de LISA inlog).
 - Het lid kan direct in zijn of haar LISA omgeving het clubcardsaldo bekijken bij profiel.
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 - Het lid kan direct vanuit de LISA omgeving naar de LCS omgeving om de clubcard
 op te waarderen met iDeal.

Wat moet de club doen om gebruik te maken van de koppeling?
Bij Twelve aangeven dat zij gebruik willen maken van de koppeling, dit dient te gebeuren 
voor het bestellen van de passen.

VOORDELEN:
 - 1 Database die ‘up to date’ moet blijven.
 - Heel simpel om passen te bestellen.
 - Minder kans op fouten.
 - Uw leden hebben maar 1 inlog.
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