
 

 

 

 

FAQ 2PAY FRONT-END 
 

 

Glossarium 
 

 

Terme Définition 

Backend (BE) De Backend is de eigenlijke loonmotor. 

Het berekent de loonresultaten, boekhoudkundige gegevens, enz. op basis van de 
informatie die door de Frontend wordt verstrekt. 

Het genereert ook alle officiële documenten in verband met de loonlijst: 
loonbrieven, betalingsdossiers, sociale aangiften, enz.  

Het stuurt informatie terug naar de Frontend voor integratie in de 
werknemersbestanden. 

In juli 2021 wordt de huidige payrollmotor (Elvire/L4) vervangen door een nieuwe 
motor onder SAP. Deze vervanging wordt samen met Defensie beheerd in een 
project dat losstaat van het 2PAY FE-project. 

Frontend (FE) De Frontend komt overeen met het gedeelte dat zichtbaar is voor de 
dossierbeheerders: het bevat de schermen voor het invoeren en raadplegen van 
de gegevens die worden uitgewisseld met de Backend, d.w.z. alle informatie die 
nodig is om de loongegevens te berekenen, te controleren, te visualiseren en af te 
dwingen.  

Op 01/04/2022 zal de huidige Frontend, ontwikkeld met Peoplesoft, worden 
vervangen door een nieuw systeem (2PAY FE), ontwikkeld met SuccessFactors. 

Infotype Een SAP infotype is een verzameling velden (gegevens) die rond een thema zijn 
verzameld en worden gebruikt om werknemersgegevens op te slaan. Volgens de 
SAP-nomenclatuur wordt elk infotype aangeduid met een code van 4 cijfers. 

Voorbeeld: in het infotype Persoonsgegevens (0002) worden de persoonsgegevens van de 
werknemer opgeslagen: voornaam, achternaam, geboortedatum, burgerlijke staat. 



 

 

Mashup Mashups vormen een interface tussen de Frontend en de Backend, waardoor 
gegevens die in de Backend zijn opgeslagen, in de Frontend kunnen worden 
bekeken.  

Het is een techniek die vaak wordt gebruikt in de huidige informatiesystemen om 
gegevens of diensten die in een ander systeem zijn ontwikkeld, opnieuw te 
gebruiken. 

Voorbeeld: Google Maps is de beroemdste mashup op het internet 

Portlet Het is een computerprogramma waarmee u een stuk pagina binnen een 
webpagina kunt bouwen. Het paginafragment kan om het even welk soort 
gegevens bevatten: tekst met afbeeldingen, een tabel, een record, een diagram 
(histogram, krommen, enz.) of een formulier. 

MIS Statistisch rapportage-instrument.  

DRI beheert de ontwikkeling van MIS. 

Employee 
Central (EC) 

Employee Central is een SAP/Successfactors HR-managementtool die de 
belangrijkste HR-processen en selfservices voor uw volledige personeelsbestand 
ondersteunt: administratief HR-beheer, aanwerving en onboarding, 
doelstellingen bepalen, prestatiebeheer, talentbeheer, enz. 

Niet alle EC-modules zullen worden ingezet voor de Belgische geïntegreerde 
politie. 

Core Frontend De SAP/Successfactors Core Frontend omvat alle functionaliteiten van de 
werknemersadministratie: persoonlijke informatie, aanwerving, loopbanen, enz. 

PPC  

Payroll Control 
Center 

Toepassing voor salarissimulaties en -validaties 

  

SaaS Software as a Service ou “software als een dienst " 

Dit beheer is een concept gebaseerd op de cloud. Het houdt in dat men zich 
abonneert op software als een dienst die via het internet wordt geleverd in 
plaats van deze op de servers van het bedrijf te installeren. 

SAP 
SuccessFactors 

SuccessFactors is een suite van SAP-producten die een cloud-gebaseerde 
oplossing biedt voor het beheer van verschillende HR-functies, zoals 
personeelsadministratie, personeelsprestaties, werving en opleidingsactiviteiten. 

PolBacc Centraal autorisatiesysteem. Het beheert de rollen (toegangsrechten) van 
personeelsleden die vereist zijn wanneer een persoon inlogt op een IT-tool.  

Het is een grafische interface voor beheerders boven RBAC  

Dit tool gaat ten koste van DRI. 

RBac RBAC is het rolgebaseerde toegangscontrolesysteem van de politie 

 

 


