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Aanmeldformulier API 
 
Biedt meerwaarde aan uw eigen software, voor uw 
klanten, met de Smart FMS API 



To innovate your business  -  2 
 

Aanmeldformulier voor API  
Smart FMS API licentie 
 
 
 
 
Biedt met de Smart FMS API meerwaarde aan uw klanten met uw eigen software. Als u de 
Smart FMS API wilt integreren, geef ons dan via het onderstaande kwalificatieformulier een 
beeld van uw bedrijf, oplossing en welke meerwaarde het ons biedt. 
 
Met partners die wij geschikt achten, zullen we een vervolgafspraak maken. Het is daarom 
belangrijk dat u beschrijft welke samenwerking u precies voor ogen hebt. 
 
Vul onderstaand formulier in en stuur deze retour naar partner@smartfms.nl 
 

Organisatie 
 
Naam persoon:    ……………………………………………………….. 
Functie:      ……………………………………………………….. 
E-mailadres:     ……………………………………………………….. 
 
Naam bedrijf:      ……………………………………………………….. 
Adres:      ……………………………………………………….. 
Postcode:     ……………………………………………………….. 
Plaats:      ……………………………………………………….. 
KvK nummer:     ……………………………………………………….. 
Plaats van inschrijving KvK:   ……………………………………………………….. 
Website URL:     ……………………………………………………….. 
 
 
Beantwoord onderstaande vragen zo uitgebreid mogelijk, want op basis van onderstaande 
informatie zullen wij een afweging maken voor een vervolgafspraak. 
 
Welke problemen wilt u oplossen via de API integratie? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Welke toegevoegde waarde levert uw oplossing ons met de verkoop van ons product?  
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Waarin onderscheidt uw oplossing zich ten opzichte van andere partijen? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Weke binding en ervaring(en) heeft u zelf met Smart FMS? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Hoeveel klanten maken er op dit moment gebruik van uw oplossing? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
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Wordt uw oplossing geboden aIs een managed service, directe verkoop, zelfbediening, 
channel sales, OEM, white-label, of anders? Als er meerder opties mogelijk zijn, wat is dan 
de relatieve verdeling in opbrengst? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Welke tariefstructuur voert u voor het gebruik van uw oplossing voor uw klanten?  
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Door welke factoren zal uw oplossing bij onze klanten zorgen voor lagere beheerkosten? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Wanneer is uw bedrijf opgericht? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Maakt u deel uit van een groter moederbedrijf, zo ja welke? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Heeft uw bedrijf ISO/ISAE certificering behaald? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Heeft uw bedrijf support medewerkers voor uw oplossing in dienst? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Werkt uw bedrijf met Service Level Agreements? Zo ja, kunt u een exemplaar meesturen? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Wordt de koppeling door uw eigen bedrijf ontwikkeld, of heeft u hiervoor een externe partij 
opdracht gegeven? Zo ja, welke partij? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Hoe groot is het team dat beschikbaar is voor de integratie en het onderhoud van de 
koppeling? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Via welke kanalen (website, Google) wordt de koppeling met Smart FMS aan uw klanten 
aangeboden?  
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
In welke specifieke branches is uw bedrijf actief? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Welke specifieke doelstelling heeft uw oplossing voor uw klanten? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Aan welk Financieel Beheer systeem is uw oplossing nog meer gekoppeld? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
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Welke API functies of gegevens zijn voor u vereist om te voldoen aan de doelstellingen voor 
uw product? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Wat is de meerwaarde van onze API voor uw oplossing, uitgedrukt in omzet. Help ons een 
beeld te vormen over de impact van onze samenwerking voor uw bedrijf. 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Aan hoeveel klanten denkt u de API- oplossing te leveren in de komende 12 maanden? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Zijn er nog zaken waar wij rekening mee moeten houden of die wij moeten weten? 
………………………………………………………..…………………………………………………. 
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Smart FMS werkt sinds 1998 met 
talentvolle professionals die passie 
hebben voor hun werk. Zij weet 
zich te onderscheiden door haar 
hoogwaardige gestandaardiseerde 
oplossingen, primair gericht op de 
bedrijfsvoering van uw organisatie.  
 
Slimme oplossingen die direct 
resultaat opleveren en u helpen 
streven naar succes. 
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