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Online Pro Update 2016.0.0.10: D & O onderzoek & 11 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.

Online Pro : Bureau D & O onderzoek financiële software / assurantiesoftware
Bureau D & O voert net zoals vorig jaar weer een onderzoek uit naar afnemers van financiële software.
U ontvangt als u deelneemt aan dit onderzoek de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
Tevens verloot Bureau D & O 10 VVV-bonnen ter waarde van € 25,- onder de deelnemers !
Vorige jaar werd Online Pro bij dit onderzoek als meest gewaardeerd met een 8,44.
U doet ons er een groot plezier mee als u meedoet aan dit onderzoek en uw waardering over Online Pro ook dit
jaar weer laat blijken!
Het onderzoek neemt circa 10 minuten van uw tijd in beslag.

Klik hier om het onderzoek te starten
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!!

Cliënten scherm: Aanvullende Gegevens uitgebreid
Aan de rubriek Dienstverband is "Zelfstandig en in loondienst" toegevoegd. Sommige klanten kunnen ZZP-er zijn,
maar daarnaast ook in loondienst werken.
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Tabblad Persoonlijk uitgebreid
Het tabblad Persoonlijk in het cliënten scherm is uitgebreid met twee situaties:
- Opzegging door maatschappij
- Schadeverloop (waarschuwing door maatschappij)

Cliënt selectiescherm P-Views/PMB berichten: "Actief + inactief" selectie en
grijs indicator toegevoegd
Een "Actief + Inactief" selectie en een grijs indicator zijn in het Client selectiescherm voor het invoeren van PViews/PMB berichten toegevoegd.
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Tabblad Prolongatie en tabblad Prolongatie-Mutatie uitgebreid met
selectiebox
Door middel van een jaartal selectiebox zijn bijvoorbeeld de geboekte jaarpremies eenvoudig te selecteren.

E-mail Koppel scherm: Selectiebox toegevoegd met "Actief + inactief",
"Actief" en "Inactief"
Net zoals in het tabblad Polissen is mogelijk geworden om een E-mail te koppelen bij een inactief Bancair product.
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Polisschermen Auto, Oldtimer, Vrachtauto en Bestelauto uitgebreid
In de autoschermen is de rubriek Financiëring toegevoegd. Deze informatie kan handig zijn voor eventuele schadeuitkeringen.

Polisschermen Bedrijven uitgebreid
De bedrijfspolissen die de rubriek Uitkeringstermijn hebben, zijn uitgebreid. De maximum invoerwaarde bij
Uitkeringstermijn is van 99 verhoogd naar 999. Hierdoor kun je 100 weken of meer invoeren.

Tabblad Claims uitgebreid met extra kolom
Het tabblad Claims is uitgebreid met de kolom Adreslocatie. De adreslocatie is een samenstelling van alle
adresvelden van de claimlocatie.

Factuur en E-mail factuur uitgebreid met BIC code
Bij de Factuur Instellingen is het nu ook mogelijk om de BIC code in te stellen op de factuur. Hiermee kunnen
cliënten die in het buitenland wonen ook het bedrag zelf overmaken.

4

Correspondentie – Waarschuwing bij vervallen cliënten
Online Pro geeft een melding wanneer cliëntgegevens worden samengevoegd van een cliënt met de status Vervallen
(of Overleden).

Correspondentie - Sneltoetsen uitgebreid
De sneltoets Ctrl+K is toegevoegd. Met deze sneltoets kun je een Hyperlink toevoegen aan een E-Mail.

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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