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Hoofdidentiteit
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
<info@onlinegroep.nl>
maandag 30 november 2009 23:57
Online Pro Update 2009.0.0.166

Beste Online Pro Gebruikers,
In de update van Online Pro vandaag hebben we na verzoek van een aantal Online Pro gebruikers een aantal
aanpassingen doorgevoerd.
Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegen aanloopt kunt u deze
gerust doorsturen via het "Printscreen-knopje" naar onze helpdesk. Wellicht kunnen wij de suggestie indien
mogelijk doorvoeren in het Online Pro pakket.
U kunt deze update ophalen door in het menu systeem voor Synchroniseren te kiezen.

Standaard instelling voor de tabbladen van
Client/Relatie/Object/Maatschappij/Polis/Bancair/Claim scherm.
U kunt vanaf deze update zelf bepalen welk tabblad u graag als standaard geselecteerd staat als u een
Client/Relatie/Object/Maatschappij/Polis/Bancair/Claim scherm opent. Tot nu toe was het standaard
tabblad in elk scherm "notitie". U kunt via het menu instellingen in het hoofdscherm van Online Pro voor
"Tabblad instellingen" kiezen.

Daarna verschijnt het volgende scherm waarin u het gewenste tabblad per scherm kunt instellen.
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Toevoeging van drie extra polisstatussen.
Er zijn bij het polisstatus veld twee extra polisstatussen toegevoegd. Namelijk:
- Intermediar inkomend, deze status is bedoeld als indicatie voor de situatie dan een client een polis overzet
naar uw portefeuille.
- Intermediar uitgaand, deze status is bedoeld als indicatie voor de situatie dan een client een polis gaat
overzetten naar een andere tussenpersoon.
- ingetrokken, deze status is bedoeld als de polis door de maatschappij is ingetrokken. Bijvoorbeeld door een
betalingsachterstand van de client.

Jaarkilometrage Auto scherm.
Er zijn bij dit veld de volgende extra waardes toegevoegd:
- 0 tot 10.000 km
- 0 tot 11.000 km
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Extra waarde voor Soort begunstigde.
Bij dit veld hebben wij na suggestie van een tussenpersoon de waarde "conform testament" opgenomen.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag,
Met vriendelijke groet,
Maarten Heuvel
Online Software - Online Webart
Online Groep

 Maarten@OnlineGroep.nl
 http://www.onlinegroep.nl
http://www.assurantiepakket.nl

 024-3716959
 024-3716949
Postadres

 Postbus 6750
6503 GG NIJMEGEN
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