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Online Pro Update 2016.0.0.170: 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.

Dossier opslaan – Nieuw: Invoerhulp voor standaard Omschrijving
Er is een mogelijkheid om een standaard omschrijving toe te voegen in het "Dossier opslaan" scherm in het
veld "Omschrijving ". Met de groene pijl kunnen omschrijvingen snel en eenvoudig gekozen worden.
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Overzichten - Commercieel uitgebreid
De overzichten "Cliënten met 2 of meer lopende polissen" en "Cliënten met 3 of meer lopende polissen" zijn
toegevoegd aan "Overzichten".
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Gebruikers beheer - Financieel rechten uitgebreid
Er zijn vier rechten toegevoegd voor de afscherming van de "Incasso", "Excasso", "Exporteren boekingen" en
"Importeren auditfile".

Gebruikers beheer – Systeem rechten uitgebreid
De rechten "Blauwe tabellen wijzigen" en "Blauwe tabellen toevoegen" zijn toegevoegd aan de Systeem rechten.
Hiermee kan een medewerker tabellen met een blauw vinkje
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niet meer toevoegen en wijzigen.

Bestanden en e-mails slepen naar Online Pro – Koppelen scherm uitgebreid
met tabblad Persoonlijk
De mogelijkheid om bestanden of e-mails de koppelen in Online Pro via de "sleep-functie" is uitgebreid met het
tabblad "Persoonlijk" zodat er op dat niveau rechtstreeks gekoppeld kan worden.
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Schermsoort Kapitaal uitgebreid
Het Kapitaal scherm is uitgebreid met de twee rubrieken "Soort verzekering" en "Lijfrente regime".

Tabblad Claims uitgebreid met extra kolom
De kolom "Specialisten’’ is toegevoegd aan het tabblad Claims.
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Importeren Auditfile
De locaties van eerder geïmporteerde auditfiles worden vanaf nu onthouden door Online Pro. Er hoeft dus nog maar
eenmalig de auditfiles toegevoegd te worden voor het bijwerken van openstaande posten.

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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