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Online Pro Update 2015.0.0.145: Diverse nieuwe aanpassingen in Online Pro

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.
In deze Online Pro update zijn er een paar nieuwe kolommen toegevoegd in verschillende schermen.

Prolongatie-mutatie extra kolommen
In het Prolongatie-Mutatie scherm is het mogelijk gemaakt MutatieReden en Polisstatus als kolom te kiezen.

Taken: kolom Polis branche
De kolom Polis branche is toe te voegen in het Taken scherm. Hierdoor is er meer onderscheid tussen algemene
taken en taken die verband houden met een specifieke polis van een cliënt.

1

Management: extra kolommen Top type polissen en Top cliënten
Bij de Management Portefeuille Informatie is er bij het tabblad Top type polissen de kolom "Gem.provisie" per polis
bij gekomen. Hiermee wordt het mogelijk om in één oogopslag in te zien wat de gemiddelde provisie is per polis
binnen de branche (gebaseerd op schermsoort).

In het tabblad Top cliënten kun je de "Leeftijd" kolom er nu bij aanzetten. Dit geeft nog meer inzicht in het
leeftijdsprofiel van alle cliënten met minimaal één polis.

2

Polisscherm AOV uitgebreid
Het AOV scherm is uitgebreid met de rubrieken PvA en PvA %.

Polisscherm Auto uitgebreid
In het auto scherm is de rubriek Geïmporteerd toegevoegd. Hiermee is duidelijk of de aanschafwaarderegeling van
toepassing is.

3

Polisscherm Pleziervaartuigen uitgebreid
In het Pleziervaartuigen scherm is de rubriek Brandstof er bij gekomen.

Polisschermen Rijwiel en Bromfiets uitgebreid
De rubriek ART is bij Merk Slot en Merk Extra slot in het Rijwiel en Bromfiets scherm toegevoegd.

4

Polisscherm Aansprakelijkheid uitgebreid
In het polisscherm Aansprakelijkheid is de rubriek Voorrisico toegevoegd.
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Bancaire hypotheekscherm
Het Bancaire hypotheek scherm is uitgebreid met de rubriek Rente aftrekbaar tot.

Nieuwe rubrieken bij Hypotheek Gegevens:
- Ontbindende voorwaarden
- Bankgarantie
- Transportdatum
- Finaal akkoord

Bancaire scherm
De rubriek Clientnr. Maatsch is er bij gekomen.
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Claim scherm uitgebreid
Het Claim scherm is uitgebreid met de rubrieken:
- Afgehandeld per
- Uitgekeerd door

Polisscherm Risico uitgebreid
7

Het polisscherm Risico is uitgebreid met de rubriek Premiesplitsing. Het aangeven van premiesplitsing kan van
belang zijn bij cliënten die samenwonen, huwelijkse voorwaarden hebben of een geregistreerd partnerschap.

Relatiescherm: Overlijdensdatum
Net zoals in een particulier cliëntscherm is het nu ook mogelijk de overlijdensdatum in te voeren in het
Relatiescherm.

Polisoverzicht instellingen uitgebreid met twee rubrieken
In de Polisoverzicht instellingen is het nu per schermsoort mogelijk deze rubrieken aan te zetten:
- 02.1 Looptijd (looptijd 12 maanden)
- 05.1 TP-Dekkingnamen + kenmerk opgesomd met P-view verzekerde som

8

Prolongatie factuur instellingen uitgebreid
De rubriek Voorwaarden is nu per schermsoort toe te voegen aan de prolongatie factuur.

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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