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Beste Online Pro Gebruikers, 

  

In de update van Online Pro vandaag hebben we 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. 

  

Actief / Inactief instellingsveld. 

  

In de update van vandaag hebben we bij de enkele lijsten een extra instellingsveld toegevoegd. Met behulp van dit instellingsveld kunt u aangeven welke 

gegevens u wilt zien. Als voorbeeld ziet u hieronder de polissen-lijst van een bepaalde cliënt. In dit geval laat de onderstaande lijst alle polissen van de cliënt zien 

omdat het instellingenveld op de waarde "Actief + Inactief" staat. 

  

 
  

Als we deze waarde veranderen naar "Inactief" ververst deze lijst zich automatisch en laat alleen nog de inactieve (historische) polissen zien. 

Dit zijn alle polissen met een grijze markering uit de volledige lijst. 

  

 
  

Als we deze waarde omzetten naar "Actief" ververst deze lijst zich automatisch en laat alleen nog de Actieve (lopende) polissen zien. 

Deze instelling geeft een duidelijke weergave van de lopende polissen van deze cliënt. 

  



 
  

Deze extra instelling hebben we aan de Clienten-Lijst, Relatie-Lijst , Object-Lijst , Polissen-Lijst, Maatschappijen-Lijst en Polissenlijst toegevoegd. 

Het Online Pro pakket onthoud de laatste gebruikte instelling per lijst waardoor u deze voor u zelf op de gewenste waarde kunt zetten. 

  

Verzekerde som omschrijving kolom toegevoegd. 

  

In de lijst van de verzekerde sommen was niet direct de omschrijving van de verzekerde som zichtbaar. Sinds deze update kunt u aan deze verzekerde sommen-

lijst de kolom "Omschrijving" toevoegen. 

In deze nieuwe omschrijvingskolom krijgt u vervolgens de 1ste regel van de notitie van de verzekerde som te zien voor een makkelijkere herkenning.   

  

 
  

  

Verzekerde som percentage / promillage invoer. 
  

Voorals nog kon was het invoerveld van de verzekerde som alleen als percentage in te vullen. (bijvoorbeeld 0,312 % zoals in het rechtervoorbeeld) 

Voor enkele kantoren was deze invoer lastig aangezien ze meestal een promillage van de maatschappij doorkregen. Wij hebben daarvoor een keuze-mogelijkheid 

achter het premiepercentage veld toegevoegd waarmee u kun kiezen tussen promillage en percentage. 

Het verschil tussen een promillage en percentage is slechts een komma verschuiving zoals in onderstaande voorbeeld zichtbaar is.  
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Identificatie Gegevens: Uitgifte plaats. 
  

In de identificatie gegevens lijst hebben we naar aanleiding van een suggestie van een Online Pro gebruiker 2 extra rubrieken toegevoegd: 

- Identiteitskaart - Uitgifte plaats 

- Paspoort - Uitgifte plaats 

  

 
  

  

Overzichten, extra kolommen 

  

In alle polis-overzichten onder het hoofdmenu overzichten is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe kolommen "Specificatie" en "Verzekerde 

som"  

Tevens is er een extra kolom "Clientnaam" toegevoegd  bij alle overzichten onder het menu "Polis-specifiek" en "Polis"  

  

 
  

  

  

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 

Pagina 3 van 3

08-02-2010


