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Hoofdidentiteit
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
"'Maarten Heuvel - Online'" <Maarten@OnlineGroep.nl>
vrijdag 12 juli 2013 14:43
Online Pro 2013.0.0.96: RegioBank koppeling gerealiseerd

Beste Online Pro Gebruikers,
In de update van Online Pro vandaag hebben we de koppeling met de RegioBank gerealiseerd.
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.

RegioBank Koppeling
Het afgelopen half jaar is na een intensieve samenwerking tussen de RegioBank en Online Pro een koppeling
tot stand te gekomen. Met behulp van deze koppeling kunnen de RegioBank kantoren zowel de assurantieals RegioBank-cliënten in één keer raadplegen.
U kunt met deze koppeling alle RegioBank-cliënten van uw bankfiliaal importeren in Online Pro. Deze
RegioBank cliënten worden gematched met uw bestaande cliënten in Online Pro en waar wenselijk als
nieuwe cliënten toegevoegd aan Online Pro.
In Online Pro is na koppelen het RegioBank-cliëntnummer en de bank-producten van de RegioBank-cliënten
direct inzichtelijk. Op deze manier creëert u een overzichtelijker en completer systeem waardoor u sneller
kunt werken.
Tevens kunt u via Online Pro mailingen versturen waarbij de selecties gebaseerd zijn op RegioBankproducten of polissen die de cliënt heeft.
In de afgelopen weken is deze koppeling uitgerold bij de eerste pilot kantoren enthousiast ontvangen . Deze
pilot-fase is inmiddels succesvol en naar tevredenheid van de kantoren afgerond.

RegioBank Koppeling aanvragen voor uw kantoor?
U kunt de Regiobank koppeling aanvragen door onderstaande tekst te mailen naar
jeroen.demunnik@regiobank.nl en een CC naar Maarten@OnlineGroep.nl.
Beste Jeroen,

15-07-2013
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Graag maak ik gebruik van de RegioBank koppeling voor ons kantoor en verzoek ik u bij een importbestand
en de handleiding klaar te zetten op Mijn Kantoor.
Kantoornaam :
RegioBank kantoornr :
Graag ontvang ik een bevestiging zodra het eerste importbestand klaarstaat.
Met vriendelijke groet,
….

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
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