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Hoofdidentiteit
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
<info@onlinegroep.nl>
woensdag 30 januari 2013 17:01
Online Pro Update 2013.0.0.21: E-Data : de Goudse is de zesde gerealiseerde koppeling met Digitale Post

Beste Online Pro Gebruikers,
Zoals u wellicht al via de Goudse nieuwsbrief hebt vernomen is in de update van Online Pro van vandaag hebben we de digitale post De Goudse gekoppeld.
Vanaf 14 februari 2013 activeert de Goudse deze digitale post koppeling. Wilt u gebruik maken van deze koppeling dan is het handig dat u kantoor zich
ruim voor deze datum bij ons aanmeld. De activatieprocedure staat verderop in deze E-mail beschreven.
Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegen aanloopt kunt u deze gerust doorsturen via het "Printscreenknopje" 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.

Digitale post
In deze update hebben we de functionaliteit digitale post uitgebreid met een directe post-koppeling met de Goudse. Indien u E-Data gebruiker bent kunt u
middels het meest rechter icoon in uw scherm de digitale documenten van maatschappijen direct ontvangen en koppelen aan het juiste polis/pakketnummer.
Momenteel krijgt u via E-Data al de digitale P-Views van de maatschappijen ASR/NN/NH/Stad Holland en Voogd & Voogd binnen. De Goudse is de zesde
maatschappij waarmee we inmiddels een eigen digitale postkoppeling hebben gerealiseerd. Via de Goudse koppeling ontvangt u in eerste instantie nog
geen P-Views, deze koppeling moet in de toekomst nog gerealiseerd worden.

Werking Digitale post verwerking
U vindt de "Digitale post" onder het meest rechter icoon bovenaan het scherm van Online Pro. U kunt de "Digitale post" ook via de sneltoets Shift-F10
oproepen.

Online Pro controleert vervolgens of er nieuwe post is en haalt deze post binnen.

Vervolgens ziet u een lijst met poststukken die u direct kun inzien middels een dubbelklik op het poststuk.
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Indien u het poststuk in uw administratie wilt opbergen heeft u de mogelijkheid deze middels de knoppen "Automatisch koppelen" of "Handmatig
koppelen" toe te voegen aan uw dossier.
De "Automatisch koppelen"-knop zoekt het betreffende pakketnummer/polisnummer in uw adminstratie op. Indien deze gevonden kan worden zal het
bestand direct onder dit pakket/polisnummer gearchiveerd worden.
De "Handmatig koppelen"-knop zoekt ook het betreffende pakketnummer/polisnummer in uw administratie op maar laat aan u de keuze of u dit
document onder die polis wilt koppelen. Middels het koppelen scherm, wat u van de E-mail functionaliteit al kent, kunt u het document ook onder een
andere niveau (Client/Relatie/Object/Maatschappij/Polis/Bancair/Claim) koppelen.
Voor beide knoppen geldt wanneer het pakketnummer/polisnummer niet in uw administratie gevonden kan worden u zelf een niveau mag selecteren
middels het koppelen scherm.

E-Data de Goudse post activeren
Indien u reeds beschikt over het Online Pro Basic E-Data pakket kunt u de digitale post van de Goudse laten activeren door een E-mail te sturen aan
maarten@onlinegroep.nl met daarin de volgende gegevens:
Hierbij verzoek ik u om de digitale Post koppeling met de Goudse per 14 Februari voor ons kantoor te activeren.
Agentnummer/TP Nummer Goudse:
Kantoornaam :
KVKnr kantoor :
Assurantiepakket : Online Pro
Documenttype: Documenten
Met vriendelijke groet,
…

E-Data bestellen
Indien u nog niet beschikt over Online Pro Basic E-Data pakket kunt u deze bestellen via het menu Systeem/Aanvullende diensten op het tabblad E-data.
Via Online Pro Basic E-Data pakket kunt u dan de P-Views van ASR / NN / Voogd & Voogd / Stad Holland en NH1816 ontvangen en tevens de digitale post
rechtstreeks verwerken van ASR / NN / Voogd & Voogd/ Stad Holland / NH1816 en de Goudse.
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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