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Hoofdidentiteit
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"Maarten Heuvel - Online" <maarten@onlinegroep.nl>
<info@onlinegroep.nl>
dinsdag 19 november 2013 12:13
Online Pro Update 2013.0.0.150: Reaal GGP omnummering

Beste Online Pro Gebruikers,
In de update van Online Pro van vandaag hebben we een omnummeringsprogramma voor Reaal GGP toegevoegd.
Het benodigde Reaal GGP conversiebestand kunt u vanaf 20 november downloaden vanaf het Reaal Extranet.
Door de maatschappij bent u inmiddels middels een schrijven geïnformeerd over de te volgen procedure.

!!Let Op!!: Voor u deze omnummering uitvoert dient u eerst de prolongatie van december 2013 verwerkt te hebben.
U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

Procedure uitvoeren omnummering
- Zorg ervoor dat u een volledige backup van Online Pro heeft gemaakt alvorens u de omnummering van Reaal uitvoert.
- Ga in Online Pro naar het menu Systeem/Reaal GGP omnummering

- In het onderstaande scherm selecteert u de Maatschappij Reaal waar alle polissen onder geconverteerd gaan worden (H043)
- Via de knop "Bestand selecteren…" kunt u het omnummeringsbestand welke u gedownload heeft van het Extranet van Reaal selecteren
- Met de knop "Start de Reaal conversie" wordt de omnummering uitgevoerd.
- U kunt daarna het omnummeringsverslag printen door op het printericoontje aan de rechterkant te klikken.

Omnummering werking
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De omnummering zal de volgende taken uitvoeren
- Als eerste worden de bestaande pakketten omgenummerd naar de nieuwe pakketnummers.
- Daarna worden alle polissen omgenummerd naar de nieuwe polisnummers
- Indien de oude polis nog niet van een pakketnummer voorzien was (mono-polis) wordt hiervoor ook een pakket aangemaakt.
- Enkele polissen worden door Reaal gesplitst in 2 polissen. Online Pro voegt deze nieuwe polissen automatisch toe aan uw pakket.
U vindt de lijst van toegevoegde polissen onderaan het rapport. Desgewenst kunt u deze polissen controleren en waarnodig aanvullen.
Nieuw toegevoegde polissen
Online Pro zal de nieuwe polis in hetzelfde pakket toevoegen (van de oude polis) met het juiste scherm type (AVP, Woon of Ongevallen)
Deze polis krijgt een premiespecificatie van 0 euro en een provisie van 0 euro.
Zodra u de prolongatie van januari 2014 verwerkt zal de afgesplitste polis automatisch (P-Views) de juiste premie/provisie krijgen. Tevens zal de originele
polis dan automatisch(P-Views) in premie/provisie verlaagd worden.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag,
Met vriendelijke groet,
Maarten Heuvel
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