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"Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
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vrijdag 30 december 2011 12:10
Online Pro Update 2012.0.0.1: Verbeterde sneller Tussenpersoon WebPortal geoptimaliseerd voor iPad/iPhone/Android toestellen en 5 aanpassingen

Beste Online Pro Gebruikers,
In de update van Online Pro vandaag hebben we een aantal aanpassingen in Online Pro doorgevoerd.
Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegenaan loopt 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.

Verbeterde snellere Tussenpersoon WebPortal geoptimaliseerd voor iPad/iPhone/Android
Sinds vandaag hebben we de Web-Portal van Online Pro voor de tussenpersoon geheel vernieuwd.

De verbeteringen zijn onder andere:
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- De look & feel van de WebPortal komt nu meer overeen met het Online Pro pakket.
- Op een iPad of Android tablet is de portal nu "schermvullend" waardoor er niet meer gescrollt hoeft te worden om de gehele pagina te zien.
- De portal is vele malen sneller en heeft minder bandbreedte nodig door gebruik te maken van de nieuwste web-technieken.
- In het hoofdscherm kan de lijst nu eenvoudig gesorteerd worden door te klikken op de header van de kolom zoals u in Online Pro ook gewend bent.
- U kunt ook via de webportal "partieel zoeken" zoals verderop in deze update uitgelegd staat.
Dossiers onderweg inzien
Indien u gebruik maakt van Online Storage kunt u nu op afstand eenvoudig uw Online Pro pakket inclusief dossiers inzien.
U kunt uw dossiers nu onderweg gemakkelijk inzien via uw iPad/iPhone, Android Tablet/Telefoon of Windows Mobile Tablet/Telefoon.
Beschikt u nog niet over Online Storage en wilt u voor uw kantoor de mogelijkheden/prijzen weten? Beantwoord deze e-mail dan voor een interessante aanbieding!
Inloggen op uw Tussenpersoon WebPortal.
U kunt inloggen op uw webportal door naar OnlinePro.UwGereserveerdeOnlineProDomeinnaam te gaan. Weet u deze domeinnaam niet meer, dan kunt u deze ook benaderen
via Online Pro via het menu systeem/Uw portefeuille online inzien.
Let er wel op dat uw gebruiker in Online Pro het recht "WebUser" moet hebben. Heeft u dit recht niet dan dient u deze eerst in Online Pro voor deze gebruiker aan te zetten en
daarna het Online Pro pakket te synchroniseren.

Partieel zoeken in lijsten
In de Online Pro update van vandaag hebben we het partieel zoeken in lijsten geimplementeerd. Hierdoor kunt u zoeken op een gedeelte tekst die voor moet komen in de
kolom.
Deze zoektekst hoeft dus niet persé aan het begin van de waarde voor te komen. U activeert dit andere zoeksysteem door uw zoekwaarde te beginnen met een *.
Een voorbeeld:

Zoekt u op *m.j.e. vind Online Pro in dit geval toch de client Heuvel, M.J.E.
Dit kan handig zijn als u een gedeelte van een waarde weet, bijvoorbeeld een gedeelte van een polisnummer, telefoonnummer enzovoorts.

Management portefeuille informatie - Polisdichtheid
In het management portefeuille informatie gedeelte hebben we het cijfer polisdichtheid tussen haakjes met een grotere nauwkeurigheid weergegeven zodat u maandelijks de
verschillen beter kunt zien.

Management portefeuille informatie - Leeftijdopbouw tabblad
In de update van vandaag is bij de management portefeuille informatie een tabblad Leeftijdopbouw toegevoegd. Hier kunt u van uw actieve prolongerende clienten inzicht
krijgen in de leeftijdverdeling in groepen van 5 jaar.
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Management portefeuille informatie nu ook per cliënt-behandelaar
In de vorige update hebben we het management portefeuille overzicht per "polis-behandelaar" geintroduceerd.
Naar aanleiding van wensen van de tussenpersonen is het nu ook mogelijk om het management portefeuille overzicht per "cliënt-behandelaar" te starten.

Keten functionaliteit - popups sluiten
Bij sommige extranetten is het soms niet mogelijk om een zogenaamde popup (nieuw browser venster) af te sluiten om terug te gaan naar het vorige scherm.
In een dergelijke situatie verschijnt er in de Keten nu rechtsbovenin het scherm een knop "Huidige pagina sluiten" die dit probleem oplost.

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