Pagina 1 van 2

Hoofdidentiteit
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
<info@onlinegroep.nl>
woensdag 27 februari 2013 10:21
Online Pro 2013.0.0.30: E-Nota besparen op uw verzend/papierkosten, claim-, prolongatie- en prolongatiemutatie facturen per E-mail

Beste Online Pro Gebruikers,
Via deze updatemail willen wij u op de hoogte stellen van de wijzigingen / toevoegingen aan deze functionaliteit.
U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

Instellen van E-mail facturen per cliënt
Vanaf deze update kunt u per cliënt inregelen of deze zijn facturen liever per E-mail ontvangt.
U regelt dit in via het cliëntenscherm in de lijst “Mailing gegevens”.
Standaard worden prolongatie facturen, prolongatie mutatie facturen en claim facturen altijd afgedrukt in Online Pro, tenzij u bij een cliënt voor een bepaald type
factuur een E-mail adres instelt.
In onderstaand scherm ziet u als voorbeeld dat alle prolongatie mutatie facturen naar maarten@onlinegroep.nl verstuurd moeten worden.

Versturen van de E-mail facturen op het door u gekozen moment.
Sinds deze update is het versturen van E-Nota E-mail facturen verandert. U heeft nu een apart tabblad waarin de Abonnement & Prolongatie facturen komen te
staan.
Deze komen dus niet meer tussen de normale E-mail correspondentie te staan in de Outbox.
Op deze wijze kunt u alle dagelijkse E-mail blijven verzenden zonder dat eventuele facturen direct mee verstuurd worden.
Indien u de facturen nu wilt versturen dient u naar het tabblad “Postvak uit facturen” te gaan en op de knop “Verzenden facturen” te klikken.

Geïnteresseerd in Tussenpersoon Incasso voor uw kantoor activeren? Of om te beginnen met
abonnementen-administratie?
Wellicht heeft u nog een gedeelte Tussenpersoon Incasso polissen? Of wilt u van Maatschappij Incasso op Tussenpersoon incasso overstappen?
In dat geval kunt u in een reply op deze updatemail aangeven dat u gebruik wilt maken van het nieuwe Tussenpersoon Incasso gedeelte.
Wij nemen dan contact met u op om een workshop in te plannen en het stappenplan door te lopen.
Voor dit gedeelte dient u wel over het product E-Nota te beschikken. Mocht u deze nog niet hebben kunt u deze bestellen via het menu "Systeem/Aanvullende
Diensten" op het tabblad "E-Nota".
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Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u deze mail beantwoorden en zullen wij contact met u opnemen om een en ander toe te lichten.
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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